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SPRZEDAM
POŁOWĘ DOMU

Cztery osoby zginęły w sylwestrową noc w pożarze kamienicy przy ul. ks.
Józefa Niedzieli w Bielszowicach. To jedna z najtragiczniejszych nocy sylwestrowych w Polsce. W całym kraju w tę noc zginęło 8 osób. Wstępne wnioski biegłego z zakresu pożarnictwa wskazują, że przyczyną pożaru w Rudzie
Śląskiej mogła być podłączona do butli kuchenka gazowa. Teraz śledczy
czekają na wyniki sekcji zwłok.

w Rudzie Śl. 1, UL. ACHTELIKA 2
w tym mieszkanie 208 m2
+ strych do adaptacji 196,5 m2,
lokale biurowe
lub gabinetowe 161 m2
oraz hala 127,4 m2
Całość – cena brutto 446 000 zł

Tragiczna noc
Pożar wybuchł około północy
i objął praktycznie cały dwukondygnacyjny budynek, składający się
z czterech mieszkań i poddasza.
– Wyszliśmy kilka minut przed
północą odpalić petardy i wtedy zobaczyliśmy dym wydobywający
się z okien. Sąsiad próbował wejść
do środka budynku, żeby sprawdzić
kto jest w środku – wtedy pojawił się
ogień – relacjonuje jedna z mieszkanek sąsiedniego budynku.
W ogniu stanęła cała kamienica.
Przez kilka godzin walczyło z nim

12 strażackich zastępów. – Kilka
minut po otrzymanej informacji
jednostki były już na miejscu. Pożarem objęty był parter kamienicy,
klatka schodowa i część piętra. Pożar gasiliśmy do godz. 5 rano – mówi mł. bryg. Robert Kucz z PSP
w Rudzie Śląskiej.
Oﬁary to kobieta i trzech mężczyzn. Jedną z nich próbowano reanimować – bezskutecznie. Kamienica po pożarze nie nadaje się
do zamieszkania.
Monika Herman-Sopniewska

Tel. 514-604-976, 514-604-978

DENTYSTA
RTG ZĘBÓW

w Przychodni DAMAR
Rejestracja telefoniczna

782-006-022

Godula, ul. Przedszkolna 6

Z ogniem walczyło 12 strażackich zastępów.

Foto: A. Rolnik
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KRONIKA TYGODNIA
Karambol na DTŚ
27 grudnia na rudzkim odcinku Drogowej Trasy Średnicowej, niedaleko
granicy z Zabrzem, na pasie w stronę
Katowic doszło do karambolu. Zderzyło się tam kilka samochodów osobowych. Na tym odcinku drogi panuje
mgła, która znacznie ogranicza widoczność.

Odnaleziono Audi
W okresie poświątecznym kilka dni
w Internecie krążył apel z prośbą
o zwrot wózka niepełnosprawnej Tosi,
który w Wigilię został skradziony
w Katowicach wraz z samochodem
marki Audi. Historia doczekała się
szczęśliwego zakończenia – nieznany
mężczyzna zwrócił wózek i zostawił
go na klatce schodowej bloku, w którym mieszka rodzina dziewczynki.
28.12 w nocy w Kochłowicach odnaleziono również skradzione Audi. Policja
stara się ustalić sprawcę kradzieży.

Ewakuacja w Orzegowie

Więcej wypadków, mniej ofiar
Ponad siedem i pół tysiąca mandatów i 141 wypadków to liczby jakie
rudzcy drogowcy zanotowali w 2013
roku. Mimo większej liczby zdarzeń
drogowych zmniejszyła się liczba
ofiar śmiertelnych. Sytuację na rudzkich drogach w minionym roku podsumował Mariusz Kurek, naczelnik
Wydziału Ruchu Drogowego KMP w
Rudzie Śląskiej.
– Ogólna liczba zdarzeń drogowych to 1323, w porównaniu z rokiem
ubiegłym nastąpił ich wzrost o 158.
W tej liczbie mieszczą się wszystkie
zdarzenia, poczynając od zarysowań
lakieru pod supermarketem a kończąc na wypadkach. W 2013 roku odnotowaliśmy 141 wypadków, ta liczba
zwiększyła się o dziewięć w porównaniu z poprzednim rokiem. W najcięższej kategorii zdarzeń drogowych,

czyli ofiarach śmiertelnych, odnotowaliśmy spadek z ośmiu ofiar w 2012
roku do trzech w 2013 – tłumaczy
Mariusz Kurek, naczelnik Wydziału
Ruchu Drogowego KMP w Rudzie
Śląskiej.
Jeden z wypadków śmiertelnych
wydarzył się 28 listopada na przejściu dla pieszych na ulicy Wolności.
Na przechodzącą przez przejście kobietę najechał samochód. Droga ta
przez rudzkich policjantów zaliczana
jest do najbardziej wypadkowych
pod względem relacji kierujących
z pieszymi. Pochłonęła trzy śmiertelne ofiary w ciągu ostatnich dwóch
lat.
– Zatrzymaliśmy 275 kierujących,
którzy mieli powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi. Kierowców, którzy
popełnili wykroczenie (mieli we krwi

Nie daj się czadowi

27 grudnia w godzinach wieczornych ewakuowano wiernych z parafii
św. Michała Archanioła w Orzegowie.
Po anonimowym telefonicznym zawiadomieniu o podłożeniu ładunku wybuchowego, około godziny 18.30 służby
ewakuowały wiernych z kościoła.
Alarm okazał się fałszywy.

Wpadła pod pociąg
Do zdarzenia doszło w drugi dzień
świąt Bożego Narodzenia. 49-letnia
kobieta przechodziła przez tory kolejowe w pobliżu ulicy Magazynowej
w niedozwolonym miejscu i została
śmiertelnie potrącona przez pociąg.

Ewakuacja w Plazie
21 grudnia przed godziną 17.00
ewakuowano centrum handlowe w Rudzie Śląskiej-Wirku po zgłoszeniu zagrożenia pożarowego. Alarm okazał
się fałszywy – jeden z klientów przypadkowo zbił szybkę ręcznego ostrzegacza przeciwpożarowego.

Statystyki:
Urodzenia 
Zgony
Małżeństwa 
Rozwody

– 17
– 19
– 18
–3

Czujki tlenku węgla to sprawdzony środek prewencyjny.

W Polsce w sezonie grzewczym
2011-2012 prawie 110 osób zmarło
z powodu zatrucia tlenkiem węgla.
W Rudzie Śląskiej od dwóch lat nie odnotowano żadnych ofiar śmiertelnych,
jednak w całym 2013 roku Straż Pożarna brała udział w prawie 50 interwencjach związanych z czadem. 30 osób,
w tym 7 dzieci, zostało poszkodowanych i trafiło do szpitala.
Konsekwencje zatrucia tlenkiem węgla są zależne od jego stężenia w poREKLAMA

Foto: SH

wietrzu. Jakiekolwiek by one nie były,
symptomy zawsze są podobne. Zaczyna się od bólu głowy i wymiotów. Problemy z oddychaniem, brak koncentracji, senność lub zaburzenia wzroku to
główne objawy zatrucia czadem.
– To cichy zabójca. Czad jest bezwonny i bezbarwny. Tlenek węgla bardzo szybko łączy się z krwią, przez co
nie transportuje ona tlenu. W zależności od stężenia pojawiają się objawy.
Człowiek traci przytomność i jeśli ro-

Jeden z tragicznych wypadków wydarzył się 20 maja, koło skrzyżowania ulic Wolności oraz
1 Maja.
Foto: arch.

od 0,2 do 0,5 promila alkoholu) zatrzymano 145. W każdej z kategorii
nastąpił spory wzrost wykrywania
w porównaniu z rokiem poprzednim.

W roku 2013 ujawniliśmy 7637 wykroczeń, za które zatrzymane osoby
dostały mandat – dodaje.
Robert Połzoń

dzina lub sąsiedzi nie udzielą na czas
pomocy, może on umrzeć – tłumaczy
starszy kapitan Klaudiusz Cop z PSP
w Rudzie Śląskiej.
W przypadku czadu sprawdza się powiedzenie: „co za dużo, to nie zdrowo”.
Okazuje się, że zbyt szczelne okna
i drzwi, w które inwestujemy by zapewnić sobie ciepło w chłodne dni, to
główni sprzymierzeńcy tlenku węgla.
Problem potęguje niesprawna instalacja
gazowa, popękane piece i niedrożne
kratki wentylacyjne.
– Coraz częściej strażacy są wzywani do działań ratowniczo-gaśniczych
związanych właśnie z tlenkiem węgla.
Wynika to po pierwsze z nieprawidłowej eksploatacji, czyli niewpuszczania
kominarzy na okresowe kontrole, czy
z niewłaściwego stanu przewodów kominowych. Druga sprawa to zbyt mocno doszczelnione mieszkania. Żeby się
coś paliło musi być tlen, gdy go nie ma,
zamiast dwutlenku węgla wydziela się
czad – komentuje Klaudiusz Cop.

Nawet kilkuminutowe wdychanie
tlenku węgla może doprowadzić do
śmierci, dlatego nie lekceważmy objawów. Jeśli podejrzewasz, że w Twoim
domu jest problem z czadem, wyłącz
urządzenia gazowe, wywietrz mieszkanie (a najlepiej z niego wyjdź) i powiadom odpowiednie służby.
– Wpuśćmy do domu kominiarza. Jeśli zaleci on rozhermetyzowanie mieszkania, zrobienie nawiewów, to trzeba to
zrobić. Mikrouchyły zapewniają już dostateczny dostęp powietrza. Zamykanie
czy zatykanie kratek wentylacyjnych to
również zły nawyk – dodaje Klaudiusz
Cop.
Jako środek prewencyjny dobrze
sprawdzają się czujki tlenku węgla. Dla
naszych Czytelników Komendant
Miejski Państwowej Straży Pożarnej
w Rudzie Śląskiej przekazał dwa takie
urządzenia. Żeby je otrzymać, wystarczy odpowiedzieć na 3 proste pytania,
a odpowiedzi wysłać do redakcji.

Agnieszka Pach

PYTANIA
1. Jaki jest numer telefonu do Państwowej Straży Pożarnej? ________
2. Podaj wzór chemiczny tlenku węgla.

________________

3. Kto jest patronem strażaków?

________________

Odpowiedzi wraz z imieniem i nazwiskiem nadawcy należy przysłać
lub dostarczyć na adres redakcji, tj. Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36.

Szukamy bohaterów

Janina Kowalska z odzyskaną torebką. 

W czwartek (2.01.) kilka minut
przed godz.13.00 na drodze przy wi-

Foto: MHS

reckim targowisku złodziej wyszarpał
torebkę z rąk starszej pani. Prawie 80-

letnia Janina Kowalska z Nowego
Bytomia nie miała szans na obronę.
– Nie miałam czasu nawet krzyknąć, złodziej wyszarpał torebkę i zaczął uciekać. W środku miałam pieniądze, klucze, dokumenty – mówi
zdenerwowana Janina Kowalska.
W pogoń za złodziejem ruszyło
dwóch młodych mężczyzn.
– Sytuacja mnie zaskoczyła, nie
wiedziałam co się dzieje. Tymczasem
młodzi ludzie szybko wrócili z odzyskaną torebką i nawet nie zdążyłam
im podziękować – mówi pani Janina.
Sami jesteśmy ciekawi, kim są
szlachetni pomocnicy. Być może naszej bohaterce uda się spotkać ze
swoimi wybawicielami. Czekamy na
kontakt w naszej redakcji przy ul.
Niedurnego 36 w Nowym Bytomiu.
Monika Herman-Sopniewska

ZBLIŻENIA
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Najlepsi
W tym związku politycznym mnie byłoby najtrudniej... pracownicy
W połowie grudnia z zarządu województwa śląskiego odeszła Aleksandra Gajewska – jedyna kobieta w jego składzie. Jej miejsce zajął przedstawiciel
nowego koalicjanta – Kazimierz Karolczak z SLD. Tym samym koalicja PO-SLD na Śląsku stała się faktem.

– Powody Pani odejścia ze stanowiska to...
– Powstała nowa koalicja, takie
były decyzje polityczne ugrupowań
SLD i PO, uważam, że w tym
związku politycznym mnie byłoby
najtrudniej i nie czułabym się w nim
najlepiej, więc złożyłam rezygnację.
– I nie szkoda zostawiać rozpoczętej pracy?
– To zawsze jest trudne. Rozpoczęłam i prowadziłam wiele ciekawych i ważnych dla kultury projektów, na ukończeniu są istotne dla
regionu inwestycje. Także sytuacja
budżetowa jest trudna i wymaga
szczególnej uwagi. Mam nadzieję,
że projekty te będą kontynuowane
przez nowy zarząd. Ja ze swojej
strony przygotowałam zestaw rekomendacji na najbliższe lata, które
chciałabym aby władze województwa wzięły pod uwagę. Wierzę, że
plany strategiczne, które chciałam
realizować będą kontynuowane,
a obszar kultury będzie dla władz
równie ważny jak dotychczas.
– Czy ma Pani konkretne plany
zawodowe?
– To były bardzo intensywne
trzy lata, chcę teraz poświęcić więcej czasu rodzinie. Nie będzie to
zupełnie wolny czas, bo na afiszach są cztery przedstawienia z moim udziałem, a w planach kolejna

premiera.
Nadal wypełniam mandat radnej
województwa, bardziej mogę się
poświęcić sprawom lokalnym,
przede wszystkim mojego miasta –
Rudy Śląskiej.
– Te lata w zarządzie województwa śląskiego na stanowisku
wicemarszałka województwa śląskiego to dla Pani ciężki okres?
– To były bardzo dobre lata, choć
trudne budżetowo. Nie było łatwo
sprawić, by kryzys finansowy w jak
najmniejszym stopniu dotknął instytucji kultury. Sporym wyzwaniem było zorganizowanie Forum
Teatrów i przygotowanie do Kongresu Kultury.
Szczególnie cieszy mnie bardzo
dobry odbiór akcji „Dotknij Teatru”, którą udało mi się sprowadzić na Śląsk. Za sukces uważam
również zainicjowanie powołania
szkoły rzemiosł teatralnych, która
może być dla młodych ludzi szansą
zdobycia ciekawego i poszukiwanego zawodu.
Bardzo dumna jestem ze zorganizowanej przeze mnie – pierwszej
w Polsce – akcji cytologicznej przeprowadzonej w Urzędzie Marszałkowskim i wojewódzkich instytucjach. Zatrudnione panie mogły się
przebadać w godzinach pracy za
darmo. Zazdroszczą nam tej akcji
w innych województwach.

Foto: MHS

Za polityczny sukces uważam
stworzenie wspólnej strategii woj.
śląskiego i małopolskiego. Od samego początku nadzorowałam te
prace i brałam aktywny udział
w tworzeniu strategii.
– Pochodzi Pani z Rudy Śląskiej i jest Pani aktorką – nie
wszyscy o tym wiedzą.
– Tak, pochodzę z Rudy Śląskiej,
z radością wróciłam do mojego
miasta siedem lat temu. A na deskach śląskich scen występuję od
dwóch dekad. Wcześniej w Teatrze

Rozrywki, osiem lat temu związałam się z zabrzańskim Teatrem Nowym.
– Ten zawód pomaga w polityce?
– Pomaga o tyle, że wiem jak radzić sobie z tremą przed publicznym
wystąpieniem. To zresztą jeden
z moich zawodów, myślę, że częściej przydaje się jednak wiedza wyniesiona z ukończonych przeze mnie
również studiów ekonomicznych.
– Dziękuję za rozmowę.
Monika Herman-Sopniewska

O tym, że wojewoda śląski odznaczył
najlepszych pracowników socjalnych
województwa śląskiego medalami za
długoletnią służbę – już pisaliśmy. Dziś
prezentujemy kolejnych odznaczonych.
Odznaczona srebrnym medalem siostra Ewa Lemke nieprzerwanie od 1986
roku pełni służbę na rzecz mieszkańców
Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w dzielnicy
Kochłowice, od 2007 roku jako dyrektor.
Szczególną troską otacza cierpiące, chore
i niepełnosprawne dzieci.
– Nasza praca wykracza poza ramy codziennych obowiązków, służymy 24 godziny na dobę. Nie można jednak zapominać,
że to nasze powołanie. Bardzo mnie cieszy
otrzymane wyróżnienie i motywuje do dalszych działań – mówi siostra Ewa Lemke.
Również srebrny medal otrzymał Jarosław Czapelka – dyrektor Ośrodka Święta Elżbieta. Pracę zawodową rozpoczął
w 1992 roku, obecne stanowisko objął
w 2003 roku, wcześniej był kierownikiem działu opiekuńczo-terapeutycznego
w Ośrodku Najświętsze Serce Jezusa,
współorganizował też Sekcję Olimpiad
Specjalnych „Halembianka”, aktywnie
uczestnicząc w wyjazdach młodzieży
niepełnosprawnej na zawody sportowe.
Jest współorganizatorem Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych.
– To wyróżnienie to nagroda dla całego
zespołu, któremu chciałem podziękować –
podkreśla Jarosław Czapelka.
MHS
REKLAMA
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Bożonarodzeniowe szopki

Konkurs na szopkę cieszy się co roku dużą popularnością.

Chociaż wszystkie przedstawiają
to samo miejsce – stajnię betlejemską, w której narodził się Jezus, to
nie sposób znaleźć dwóch takich samych. Każda ze 114 prac zaskakuje
bowiem pomysłowością i różnorodnością użytych materiałów. W Muzeum Miejskim im. Maksymiliana

Foto: SH

Chroboka (19.12.) nagrodzono autorów najładniejszych Śląskich Szopek
Bożonarodzeniowych. Uczyniono to
po raz siedemnasty.
– Cieszy pomysłowość wykonawców szopek oraz fakt, że w wielu pracach można zauważyć regionalne
akcenty. W tym roku powstało wiele

Rudzianie przy jednym stole

Rudzianie licznie odpowiedzieli na zaproszenie prezydent Grażyny Dziedzic.

Tłum rudzian zebrał się w sobotę
21.12. na placu Jana Pawła II, by
wspólnie usiąść przy wigilijnym stole. Chociaż ten stanął po raz pierwszy
na rudzkim rynku, to inicjatywa ta
przypadła do gustu zarówno tym starszym jak i młodszym mieszkańcom

Foto: UM

Rudy Śląskiej. – Cieszę się, że tak dużo osób przyjęło nasze zaproszenie.
Chcemy, aby to, że się tu razem spotykamy przed Wigilią, kolędujemy
i składamy sobie życzenia, było nową
tradycją – mówiła prezydent Grażyna
Dziedzic.

betlejemek z makaronu. Do ich tworzenia wykorzystano zdecydowanie
więcej rodzajów materiałów niż w latach poprzednich – mówiła Ewelina
Pieczka – członek jury, etnograf
z rudzkiego muzeum.
Dla dzieci zrobienie szopki to dobra zabawa. – Zrobiłam swoją szopkę
z różnych plastycznych rzeczy: z kartonu, opakowań na jajka. To była
bardzo fajna zabawa. Za rok też wystartuję – zadeklarowała siedmioletnia Zuzanna Skudlik.
W zrobienie szopki angażuje się
też coraz więcej rodzin: – Już w zeszłym roku startowaliśmy w tym konkursie i myślę, że stanie się to w naszej rodzinie tradycją – tłumaczyła
Aneta Duda, która stworzyła szopkę
z teściem i córką. Ich praca była bezkonkurencyjna w kategorii szopka
rodzinna. – Proces tworzenia szopki
rozpoczyna u nas w domu okres przygotowania do świąt. Dzięki temu
udziela się nam ich niepowtarzalny
klimat – dodała.
Sandra Hajduk

– Powinniśmy zdecydowanie częściej się spotykać i częściej ze sobą
rozmawiać. Ta tradycja gdzieś zanika.
Wigilijny stół natomiast łączy wszystkich, dlatego zaprosiliśmy do niego
mieszkańców naszego miasta – tłumaczyła skąd taka inicjatywa prezydent
Rudy Śląskiej.
Wigilia na rynku była okazją do spotkania się i złożenia sobie życzeń. Pomimo panującego zimna mieszkańcy
licznie się stawili. Nim jednak wszyscy
zasiedli do stołu, wspólnie kolędowano. W świąteczny nastrój wprawili zebranych: schola „Duchu Ogniu”, zespół „Od serca” z Ośrodka Najświętsze
Serce Jezusa oraz chóry Cantate Deo
i Acalanthis. Rudzianie nie kryli swojego zadowolenia.
– Miejska Wigilia to świetny pomysł. Można się tu spotkać z rodziną
i ze znajomymi. Mam nadzieję, że
w kolejnych latach ta inicjatywa będzie kontynuowana. Panuje tu przemiła, radosna atmosfera – mówiła
Barbara Waniek, uczestniczka miejskiej Wigilii.
Sandra Hajduk

Wigilia wcześniaka

Wigilia wcześniaka w rudzkim Szpitalu Miejskim.

Smak świąt mogli poczuć wszyscy
uczestnicy „wigilii wcześniaka”, zorganizowanej 23 grudnia. Spotkanie
odbyło się w Ośrodku Perinatologicznym działającym na Oddziale Neonatologicznym w rudzkim Szpitalu
Miejskim.
– Nasz ośrodek ma ponad trzy lata, ale od początku swojego działania jest skoncentrowany na tym,
aby mama przebywała razem ze
swoim dzieckiem. W momencie, gdy
przychodzą tak wyjątkowe święta,
chcemy jeszcze bardziej podkreślić
te starania – mówił prof. Janusz
Świetliński, ordynator Oddziału
Neonatologicznego.
– Rudzki ośrodek jest najnowocześniejszy w Polsce, odnosi znakomite

Foto: RP

sukcesy. Dzięki wysoko wykwaliﬁkowanemu personelowi, zaangażowanemu i oddanemu pracy, pomocy
WOŚP-u, maluchy rodzące się przed
terminem otaczane są najlepszą opieką – podkreślała prezydent Grażyna
Dziedzic.
W „wigilii wcześniaka” wziął
udział specjalny gość – Dawid Spałek,
który jest byłym pacjentem oddziału.
Dawid urodził się w 22. tygodniu ciąży. W organizację wigilijnego spotkania włączyła się Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy przekazując oddziałowi kolejne ważne elementy wyposażenia. Do tej pory ze Śląskiego
Banku Mleka Kobiecego skorzystało
ponad 150 dzieci.
Monika Herman-Sopniewska
REKLAMA

Najserdeczniejsze
życzenia noworoczne
pomyślności, zdrowia i spokoju
Władzom Samorządowym
oraz Mieszkańcom
Rudy Śląskiej
składa
Honorowy Obywatel
Miasta Ruda Śląska
Wójt Gminy Giżycko
Andrzej Sieroński

REKLAMA

Royal
Profesjonalny Salonik
fryzjersko-kosmetyczny
dla zwierząt

ul.Norwida 26
Ruda Śląska 41-700
tel.733 705 665
Atrakcyjne ceny, szeroki zakres usług,
profesjonalna obsługa.
Psy w Saloniku Royal są obsługiwane w bezpiecznych warunkach, przy
użyciu profesjonalnych kosmetyków przeznaczonych wyłącznie dla zwierząt.
Pracujemy na markowym sprzęcie.
Nie podajemy zwierzętom żadnych środków uspakajających.
Specjalizujemy się we fryzurach komercyjnych,
czyli takich jakie są wygodne dla psa i właściciela.
Serdecznie zapraszamy!

WOKÓŁ NAS

Muzyka świąt
Wieloletnią tradycją Zespołu
Szkół Muzycznych I i II stopnia
w Rudzie Śląskiej jest koncert
świąteczny, który w tym roku odbył
się w Miejskim Centrum Kultury.
We wtorek (17.12.) przybyli goście
mogli wysłuchać przepięknych kolęd w ciekawych aranżacjach.
– Co roku zapraszamy rodziców
i wszystkich przyjaciół szkoły, by
podzielić się tym, co robimy na co
dzień, czyli nauką gry na instrumentach – tłumaczy Mirosław
Krause, dyrektor Zespołu Szkół
Muzycznych w Rudzie Śląskiej
i dodaje: – Uczniowie bardzo lubią
kolędy.
Podczas koncertu najczęściej grano stare polskie kolędy i pastorałki.
Na scenie zaprezentowali się
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W skrócie
uczniowie wszystkich grup wiekowych.
– Małe dzieci mają opracowane
kolędy z różnymi instrumentami
dodatkowymi, takimi jak janczary
oraz grzechotki. Starsi uczniowie
zaprezentują się w bardziej dojrzałych aranżacjach – mówi Rafał
Dudek, nauczyciel w Zespole
Szkół Muzycznych. – W czasie zajęć szkolnych oprócz tradycyjnych
i klasycznych utworów zawsze
chętnie znajdujemy czas, by wspólnie pokolędować – dodaje.
Uczestnicy koncertu usłyszeli
także znane zagraniczne utwory,
między innymi piosenkę What
The World Needs Now.
– Koncerty świąteczne to zawsze
miła okazja by wspólnie pokolędo-

Światło z Betlejem

Koncert świąteczny z roku na rok zyskuje coraz większą popularność.

wać. Nam dużą radość daje nie
tylko słuchanie kolęd, ale także ich
wykonywanie – podkreśla Joanna

Foto: RP

Raczyńska, uczennica trzeciej klasy szkoły muzycznej II stopnia.

Robert Połzoń

Młodzieżowe kolędowanie Spotkanie przy wigilijnym stole

Betlejemskie Światełko Pokoju,
dzięki Próbnej Drużynie Wędrowniczej działającej przy Zespole
Szkół Ogólnokształcących nr 3
im. Jana Pawła II w Kochłowicach
mogło znaleźć się na stole każdego rudzianina. W placówce zorganizowano punkt jego poboru. 17
grudnia do godziny 21.00 patrol
harcerzy przekazywał ogień
mieszkańcom Rudy Śląskiej. –
Betlejemskie Światełko Pokoju to
coroczna skautowa i harcerska akcja przekazywania przed świętami
Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie
Narodzenia Chrystusa w Betlejem
– tłumaczy Patryk Kurzeja, drużynowy Próbnej Drużyny Wędrowniczej przy ZSO nr 3.

Szkolne Jasełka
Jeszcze przed świętami w rudzkich szkołach zrobiło się bardzo
bożonarodzeniowo. W Szkole
Podstawowej nr 20 oraz w Szkole
Podstawowej nr 2 odbyły się świąteczne Jasełka, w których udział
brali zarówno uczniowie jak i nauczyciele, przygotowując widowiska o Bożym Narodzeniu.

Rudzkie Betlejem

Uczestnicy projektu wspólnie zasiedli przy wigilijnym stole.
Sonia Magner i Daria Jagła podczas wspólnego występu.

Tydzień przed świętami w MDK
przy ulicy Janasa zrobiło się bardzo
świątecznie i rodzinnie. W środę
(18.12.) odbył się tam bowiem
XVII Festiwal Kolęd i Pastorałek
„Nasze kolędowanie”.
– Jest to nasze coroczne, wspólne
kolędowanie, czyli prezentacja wychowanków Młodzieżowego Domu
Kultury, która zakończy się wspólnym kolędowaniem. Uczniowie mogą zaprezentować swoje umiejętności, mogą pochwalić się przed rodzicami czy znajomymi oraz odczuć
zarazem atmosferę świąt Bożego
Narodzenia – mówiła Aneta Kar-

Foto: MS

wata, nauczycielka koła gitarowego. – Wieczór kolęd cieszy się dużą
popularnością i uczniowie ciepło
reagują na tę imprezę – dodała.
Na scenie zobaczyć można było
prezentacje wokalne, instrumentalne oraz mieszane i nacieszyć ucho
najpiękniejszymi kolędami: – Jeśli
publice spodoba się nasz koncert,
to jeszcze bardziej wprowadzi nas
to w atmosferę przedświąteczną. To
również budujące, kiedy możemy
zaprezentować swoją pracę rodzicom i dziadkom – mówiły gitarzystki Sonia Magner i Daria Jagła.

Magdalena Szewczyk

By podzielić się opłatkiem
i wspólnie pokolędować spotkali
się w czwartek (19.12.) uczestnicy
projektu wielopokoleniowego zespołu teatralnego „Samo Życie” pt.
„Ale to już było...”. Spotkanie wigilijne to jeden z elementów projektu realizowanego w ramach konkursu „Seniorzy w akcji” zorganizowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”
z Warszawy. Stół wigilijny stanął
w Centrum Kultury Śląskiej
w Świętochłowicach.
– Dzisiejsze spotkanie ma za zadanie integrację grupy. Nie tylko
się uczymy, ale także znajdujemy

Foto: SH

odrobinę czasu na to, by razem miło spędzić czas. Najważniejsze jest
bowiem to, żeby wszystkie prowadzone przez nas działania sprawiały nam przyjemność – tłumaczyła
Małgorzata Urbańczyk, animatorka
projektu i opiekunka zespołu teatralnego.
A czego życzyli sobie uczestnicy
projektu łamiąc się opłatkiem?
– Przede wszystkim pasji i zdrowia. Przydatne do tego jest szczęście. Ważna jest także odrobina
uznania. Miło nam bowiem słyszeć,
że to co robimy, jest potrzebne –
mówiła Krystyna Niestrój, członek
zarządu Rudzkiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku.
SH

30 grudnia Adam Podgórski,
dziennikarz i autor wielu książek
zaprosił na promocję książki
„Rudzkie Betlejem. Kolędy i pastorałki z Rudy Śląskiej”, której
jest pomysłodawcą, wraz z małżonką Barbarą Podgórską. Spotkanie odbyło się w MBP w Wirku. Tomik poetycki to kolejna publikacja Rudzkiego Towarzystwa
Przyjaciół Drzew.

Finał WOŚP w Rudzie Śl.
12 stycznia rusza 22. finał
WOŚP. Pieniądze zebrane podczas
akcji zostaną przeznaczone na
zakup specjalistycznego sprzętu dla
dziecięcej medycyny ratunkowej
i godnej opieki medycznej seniorów.
Wielki Finał WOŚP w Rudzie Śląskiej rusza o godzinie 17.00 w MCK
w Nowym Bytomiu. W programie
m.in. występy zespołów tanecznych
RSM, MCK i zespołu Studio Sztama.
reklama
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Pochyliliśmy się nad tematem dręczącym niektórych mieszkańców już
od bardzo dawna. Chodzi o spalanie w piecach wszystkiego, co niepotrzebne. Takie działanie wywołuje nie tylko niekorzystne dla zdrowia skutki, ale
także nieprzyjemne zapachy.

Palą czym popadnie!
Do tej pory odebraliśmy kilka telefonów ze skargami, że w danej
dzielnicy ktoś pali w piecu czymś
podejrzanym, bo po okolicy niesie
się straszliwy odór.
– To nie do pomyślenia, że ludzie
palą śmieciami w piecach. Czasem
nawet okna nie można otworzyć, bo
smród wpada do mieszkań i domów.
Przecież tu się żyć nie da – mówił
jeden z przechodniów na ulicy Janasa. – Jestem ciekawy czy ktoś to
kontroluje – dodał.

Takich miejsc jest w Rudzie więcej. Niestety mieszkańcy w dalszym ciągu nie zdają sobie sprawy
z niebezpieczeństwa, jakie niesie za
sobą emitowanie do powietrza wielu szkodliwych substancji.
Czym najczęściej palą?
Ludzie często przy okazji sezonu
grzewczego pozbywają się plastikowych butelek, starych szmat,
ubrań, gum, gazet i innych śmieci,
których spalanie wytwarza szkodliwe substancje, nie wspominając

Do pieców trafia wszystko – plastik, guma i wiele innych tworzyw sztucznych.

Foto: MS

Niezadaszone lodowisko to problem, który już nie raz pokrzyżował plany
zapalonym łyżwiarzom w Rudzie Śląskiej. – Na obiekcie, który miałby dach,
chętniej jeździliby mieszkańcy – czytamy w liście nadesłanym do redakcji
przez pana Tomasza.

Ślizganie pod dachem?

Nad dzielnicami Rudy często unosi się duszący dym.

o gryzącym, duszącym dymie. Najczęściej to przedmioty, które zalegają w piwnicach czy strychach,
a ich właściciele nie mają żadnego
pomysłu na pozbycie się odpadów
w inny sposób.
Jak to działa?
Spalanie odpadów w domowych
piecach odbywa się w niskich temperaturach, co powoduje wydzielanie się takich substancji jak dwutlenek siarki, tlenki azotu czy tlenek
węgla oraz innych związków bardzo niebezpiecznych i szkodliwych
dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Ponadto tworzywa sztuczne
wydzielają substancje smoliste,
które mogą osadzić się na ścianach
przewodu kominowego, co powoduje wydobywanie się spalin do
pomieszczeń mieszkalnych, a to
z kolei grozi poważnymi konsekwencjami, do utraty życia włącznie, poprzez zaczadzenie. Kolejnym

Foto: RP

zagrożeniem jest możliwość podpalenia się dachu. Stare pokrycia dachowe bardzo szybko mogą zająć
się ogniem nawet od jednej iskry.
Jak wysoka kara?
Do pięciu tysięcy złotych grzywny – tyle grozi za spalanie odpadów
w domowych piecach węglowych.
Pozbywanie się śmieci w domowym piecu niszczy nie tylko środowisko i nasze zdrowie, ale bezmyślne zachowanie w tej materii może
spowodować także groźny pożar.
– Spalając odpady w piecach domowych bardzo często nie zdajemy
sobie sprawy z tego, jak bardzo szkodzimy sobie i naszym bliskim – ostrzega Ewa Wyciślik, naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska Urzędu Miasta.
Straż Miejska ma obowiązek
kontrolować każdy taki niepokojący przypadek czy zgłoszenie.
Magdalena Szewczyk

– Często jeżdżę autobusem do Katowic, który przejeżdża przez Kochłowice. Gdy mijam przystanek „Szyb Radoszowy”, to oczom nie wierzę. Teren
wokół to jakieś istne wysypisko. Przy przystanku leży pełno butelek, głównie
po piwie. To nie jest jednorazowa sytuacja. Czy tego terenu nikt nie sprząta? – pyta pani Natalia z Halemby.

Przystanek w śmieciach
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Z redakcyjnej
skrzynki

– Ulica Hubalczyków to droga
pamiętająca czasy PRL-u. Jest
stara i pełna dziur. Nieprzyjemnie się po niej jeździ. Chcielibyśmy jako mieszkańcy, żeby została wyremontowana. Czy jest
szansa na jej naprawę? A może
jest możliwy jej całkowity remont? Myślę, że bardzo by się
przydała naprawa tej ulicy – mówi pan Henryk.
O zdanie zapytaliśmy pracowników Urzędu Miasta. Jeszcze
przed końcem 2013 roku deklarowali, że nieprawidłowości zostaną
usunięte do końca starego roku.
– 10 grudnia 2013 roku przeprowadzono kontrolę ul. Hubalczyków, w trakcie której stwierdzono jeden ubytek w nawierzchni jezdni, przy posesji nr 7. Natomiast na ul. Pancernych, która
jest drogą dojazdową do ul. Hubalczyków, stwierdzono kilka
większych ubytków. Wszystkie zauważone nieprawidłowości zostaną usunięte do końca 2013 roku.
W budżecie miasta nie zostały zabezpieczone środki na remont kapitalny ul. Hubalczyków, w związku z czym realizacja tego przedsięwzięcia zostanie rozpatrzona w roku 2015 – poinformowała
Barbara Mikołajek-Wałach, naczelnik Wydziału Dróg i Mostów
Urzędu Miasta Ruda Śląska.

TELEFONY
ALARMOWE
• Pogotowie ratunkowe 999,
32 248-79-04
• Straż pożarna
998, 32 244-70-60
• Policja 997, 32 244-92-00
Telefon alarmowy
w sieciach komórkowych 112
• Pogotowie gazowe
992, 32 244-36-05
• Pogotowie ciepłownicze
993, 32 344-78-00
• Pogotowie wodno
-kanalizacyjne
994, 32 342-42-00
• Straż miejska
986, 32 342-30-60,
32 248-67-02
• Centrum Zarządzania Kryzysowego
800-158-800, 603-880-887

Mieszkańcy chcą bawić się na zadaszonym lodowisku.

– Słyszałem o tym, że ten obiekt
ma w przyszłości zostać zadaszony.
Zabawa na lodzie jest przednia, jednak gdy nic nie chroni lodu przed
kapryśną pogodą, nie jest możliwe
pełne wykorzystanie obiektu – tłumaczy pan Tomasz, mieszkaniec
Orzegowa. – Gdy nie ma dachu jakość lodu w dużej mierze zależy
od warunków atmosferycznych
– dodaje.
Rozmowy na temat zadaszenia
lodowiska mieszkańcy Orzegowa
mogli usłyszeć już podczas listopadowych spotkań z prezydent miasta
Grażyną Dziedzic. Dokładną odpowiedź uzyskaliśmy także z Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta:

• Pogotowie interwencyjne
TOZ Fauna
32 248-03-62, 501-215-284

Foto: RP

– W ramach opracowanego projektu budowlanego „rewitalizacji ośrodka sportowo-rekreacyjnego Burloch
w Orzegowie” przewidziane jest również zadaszenie lodowiska. Termin
rozpoczęcia tej części przedsięwzięcia
jest ściśle uzależniony od budżetu
uchwalonego na najbliższe lata – wyjaśnia Piotr Janik, naczelnik Wydziału
Inwestycji Urzędu Miasta Ruda Śląska. – Obecnie realizujemy I etap inwestycji, tj. boisko o nawierzchni ze
sztucznej trawy, bieżnię betonową do
jazdy na rolkach, drogę pożarową
wraz z miejscami parkingowymi;
z terminem realizacji – przełom 20132014 r. – dodaje.
Robert Połzoń

Przystanek przed sprzątaniem.

– Przystanki autobusowe zlokalizowane w dzielnicy Kochłowice na
tereniemiasta Ruda Śląska porządkowane są trzykrotnie w ciągu tygodnia. Przy okazji sprzątania firma ma obowiązek również uprzątnąć tereny zielone przyległe do
przystanku, ale tylko na szerokość
do 4 m. Problem zanieczyszczonego przystanku „Kochłowice-Szyb
Radoszowy” powtarza się notorycznie. Znajdujący się tam kosz
jest systematycznie zrzucany ze
skarpy, która znajduje się po drugiej stronie ul. Oświęcimskiej i bar-

Foto: arch. UM

dzo często wybijane są szyby w wiacie – mówi Romuald Pasternok z
Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Ruda Śląska.
– Pomimo wzmożonego nadzoru
ze strony Straży Miejskiej trudno
jest tam utrzymać ład i porządek.
Warto zaapelować do osób korzystających z tego przystanku o poszanowanie mienia oraz pracy osób
sprzątających przystanek, bo krótko mówiąc, jak dbamy, tak mamy –
dodaje.

Agnieszka Pach

• Pogotowie
energetyczne 991

WAŻNE TELEFONY
• Urząd Miasta
32 248-62-81 do 89
• Urząd Skarbowy
32 342-04-00
• Powiatowy Urząd Pracy
32 771-59-00
• Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej
32 344-03-23
• Prokuratura Rejonowa
32 788-15-20 – 21
• Szpital Miejski w Rudzie
Śląskiej Sp. z o.o.
32 344-07-24

8

W��������� R������ 8.01.2014

W��������� R������ 8.01.2014

9

R����� I��������� S����������
Prawie 69 mln zł, czyli najwięcej od 3 lat, przeznaczy w tym roku Ruda
Śląska na miejskie inwestycje. 30 grudnia 2013 r. rudzcy radni uchwalili
budżet miasta na ten rok. Priorytetem będą drogi z dalszą budową trasy
N-S, termomodernizacje placówek oświatowych oraz rozwój infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej.

W 2014 roku najwięcej pieniędzy
z budżetu miasta pochłoną miejskie
inwestycje. Koszty, jakie zostaną poniesione na ten cel, będą stanowiły
blisko 12 proc. ogółu wszystkich wydatków. To więcej niż w ostatnich latach. W tegorocznym budżecie miasta
dość sporo udało się przy tym wygospodarować na projekty drogowe.
Ogółem w 2014 r. przeznaczonych na
nie zostanie prawie 37 mln zł, czyli
ponad połowa wszystkich środków,
jakie mają pochłonąć w tym roku inwestycje. Co ważne, 13 milionów
z tej kwoty zabezpieczono na dalszą

Budżet 2014 uchwalony
budowę trasy N-S. – Inwestycja ta
znalazła się na liście projektów kluczowych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014
-2020, a za środki kwaliﬁkowane będą
uznawane wydatki poniesione już po
1 stycznia 2014 r. – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. – Musimy pamiętać, że od tego roku rozpoczęła się
nowa perspektywa ﬁnansowa Unii
Europejskiej i fakt ten powinien determinować wszystkie nasze działania –
dodaje.

ZADŁUŻENIE MIASTA RUDA ŚLĄSKA W LATACH 2007-2014

W tym roku miasto skupi się też na
inwestycjach związanych z rozbiórką
oraz przebudową obiektów mostowych. Za kwotę 2,7 mln zł rozebrany
zostanie wiadukt przy ul. Tunkla w pobliżu byłej kopalni „Nowy Wirek”.
Także przy ul. Tunkla w rejonie
ul. Przemysłowej rozebrany zostanie
most. Kolejne inwestycje dotyczyć
będą rozbiórki mostu oraz budowy nowego przy ul. Poniatowskiego nad
Kłodnicą w Halembie (2 mln zł) oraz
przebudowy mostu przy ul. Piastowskiej nad Bytomką (2 mln zł). Ponadto
ponad 6,5 mln zł przeznaczonych zostanie na inwestycje związane z budową kanalizacji deszczowej w mieście.
I tak w pierwszej kolejności rozpocznie się budowa kanalizacji deszczowej
odwadniającej ulice Zabrzańską i Kokotek, kolejną kluczową inwestycją
będzie ta dotycząca budowy kanału
deszczowego w rejonie ul. Kłodnickiej. Dodatkowo z pieniędzy przeznaczonych na projekty drogowe miasto
w tym roku zamierza zmodernizować
lub przebudować kilka ulic, m.in. Karola Goduli, Jaśminów, Przemysłową,
Dobrej Nadziei. W 2014 roku kontynuowana będzie również budowa tras

Długi Aquadromu zmniejszone!
Rosnące zobowiązania Aquadromu wobec miasta – to główne przyczyny kłopotów ﬁnansowych rudzkiego aquaparku. Park wodny
zadłużył się wobec gminy, ponieważ to ona spłaca kredyt, który
spółka zaciągnęła na budowę obiektu. Z tego powodu w pierwszej połowie ubiegłego roku miasto musiało spłacić prawie 7,6 mln zł kredytu,
w drugiej – prawie 4,7 mln zł.
– Aktualnie Aquadrom nie osiąga
przychodów na poziomie pozwalającym na samodzielne spłacanie
kredytu i jednoczesne ﬁnansowanie
bieżącej działalności – tłumaczy
prezes spółki Anna MrzyczekSzczęsny. – Kwoty przekazywane
przez miasto do banku są w naszych
księgach rachunkowych zapisywane
jako dług spółki względem gminy.
Po kilku miesiącach takiego spłacania dochodzi do sytuacji, że poziom
zadłużenia względem kapitału zakładowego przewyższa wartość,
którą dopuszczają przepisy kodeksu
spółek handlowych – dodaje.
W takiej sytuacji prawo zostawia
„uchyloną furtkę” miastu, które

Planowane dochody w 2014 roku

do niej dopłacać, choć zarówno
radni, jak i mieszkańcy byli przekonywani, że inwestycja będzie się
spłacać sama, a partner prywatny
weźmie na siebie część ryzyka inwestycyjnego – komentuje prezydent
Grażyna Dziedzic. Kluczowy był
przy tym rok 2009, kiedy to ówczesne władze Rudy Śląskiej poręczyły
spółce budującej park wodny kredyt
wraz ratami odsetkowymi do kwoty
230 mln zł. Już wtedy przewidziano
też możliwość zamiany długów
spółki wobec miasta na dodatkowe
udziały.
Przypomnijmy, że prace nad realizacją inwestycji rozpoczęto
w 2006 roku. Od tego czasu do końca 2010 roku na ten cel wydano 23
mln zł. Fakt ten sprawił, że realizacja przedsięwzięcia okazała się
praktycznie nie do zatrzymania.
Za zerwanie kontraktu miasto musiałoby wypłacić wykonawcom
około 20 mln zł, a za doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego kolejne 6 mln zł. W sumie
przerwanie budowy parku wodnego
„kosztowałoby” Rudę Śląską około

Wartość PLN

Struktura
procentowa
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Planowane wydatki w 2014 roku

Wartość PLN

Struktura
procentowa

Transport i łączność

68 923 131

11,91 %

Gospodarka mieszkaniowa

51 169 644

8,84 %

Administracja publiczna

46 622 072

8,05 %

1,22 %

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

12 082 512

2,09 %

290 045 672

51,04 %

Obsługa długu publicznego

20 633 029

3,56 %

197 725 825

34,15 %

116 101 946

20,43 %

Ochrona zdrowia

7 632 571

1,32 %

Oświata i wychowanie

7 451 259

1,31 %

Pomoc społeczna

96 733 916

16,71 %

Ochrona zdrowia

3 702 250

0,65 %

Pomoc społeczna

44 971 338

7,92 %

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

42 504 515

7,34 %

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

21 418 284

3,77 %

Kultura ﬁzyczna, kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego

29 959 705

5,17 %

Kultura ﬁzyczna, kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego

1 950 000

0,34 %

Inne

5 001 158

0,86 %

Inne

4 018 177

0,71 %

578 988 078

100,00%

568 231 226

100,00 %

Gospodarka mieszkaniowa

O prawie 4,7 mln zł zmniejszone zostały długi rudzkiego Aquadromu. Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie
wniesienia do spółki dodatkowych udziałów. Choć w rzeczywistości na konto parku wodnego nie wpłynie ani jedna
złotówka „żywej” gotówki, to w ten sposób Aquadrom nie będzie musiał oddawać miastu długów za spłatę rat
kredytowych w drugim półroczu 2013 roku.

może zamienić dług spółki na dodatkowe udziały, zwiększające jej
kapitał zakładowy. Zgodnie z podjętą uchwałą dla rudzkiego
aquaparku będzie on teraz wynosił
prawie 20 mln zł. – To czysty zabieg
księgowy – wyjaśnia Grażyna Dziedzic. – Na konto spółki nie wpłyną
żadne pieniądze – podkreśla prezydent Rudy Śląskiej. Dzięki dokapitalizowaniu spółki zażegnane zostało niebezpieczeństwo jej upadłości
i przejęcia kontroli nad aquaparkiem przez syndyka. Jeżeli park
wodny nie zacznie osiągać wystarczających przychodów, by zacząć
spłacać kredyt samodzielnie, podobne zabiegi trzeba będzie przeprowadzać w przyszłości.
Problemy ze spłatą przez Aquadrom kredytu pojawiły się na początku 2013 roku, kiedy to okazało
się, że spółka nie posiada środków
na pokrycie zobowiązań kredytowych. Od tego też czasu kredyt zaciągnięty na budowę Aquadromu
jest spłacany przez miasto. – Od początku realizacji inwestycji było
wiadomo, że miasto będzie musiało
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67 860 529

11,94 %

Administracja publiczna

3 780 771

0,67 %

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

6 931 000

Dochody od osób prawnych, od osób
ﬁzycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej
Różne rozliczenia

Ogółem:

Oświata

rowerowych w mieście. W Rudzie
Śląskiej przybędzie ponad 10 km tras.
Kolejne pozycje na liście tegorocznych inwestycji zajmują te związane
z termomodernizacją placówek oświatowych. W ten sposób zmodernizowane zostaną budynki Szkoły Podstawowej nr 3 i 4, Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 4 oraz Miejskiego Przedszkola nr 8. Ogółem pochłonie to ponad 6,6 mln zł. Bardzo

dużo miejsca w zestawieniu wydatków inwestycyjnych poświęcono zadaniom związanym ze sportem i rekreacją. I tak w tym roku za blisko
5 mln zł kontynuowana będzie rewitalizacja ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Orzegowie. Za 2 mln zł przeprowadzona zostanie modernizacja
basenu kąpielowego przy ul. Ratowników w Nowym Bytomiu, natomiast za
kwotę miliona złotych odnowiony ma

50 mln zł. – Od samego początku
należałam do sporej grupy osób,
które twierdziły, że Rudy Śląskiej nie
stać na tak kosztowną inwestycję.
Przewidywałam, że miasto będzie
musiało spłacać zaciągnięty na nią
kredyt. To z myślą o budowanym
właśnie parku wodnym mówiłam
w kampanii wyborczej, że jestem
przeciwko zbędnym w mieście inwestycjom – komentuje prezydent Grażyna Dziedzic.
Ratunkiem dla rudzkiego Aquadromu jest zwiększenie frekwencji,
a co za tym idzie, przychodów
obiektu. Im więcej osób będzie go
odwiedzać, tym większe będą jego
przychody. – Spółka nie osiągnęła
jeszcze pełnej zakładanej frekwencji, w związku z czym na obecnym
etapie eksploatacji koszty działalności przewyższają przychody ze sprzedaży – komentuje prezes spółki.
– Te ostatnie, od momentu otwarcia
obiektu, wykazują jednak stałą tendencję wzrostową – podkreśla. Dodatkowo wynik ﬁnansowy spółki
może polepszyć uruchomienie „strefy suchej”. Aktualnie jest ona w stanie surowym, a na jej wykończenie
potrzeba około 5 mln zł. Problem
jednak w tym, że pieniędzy na ten
cel nie ma ani spółka, ani miasto,
a w obecnej sytuacji ﬁnansowej
Aquadromu banki nie są zainteresowane udzieleniem kredytu.

– Ponieważ sami nie jesteśmy
w stanie wykończyć „strefy suchej”
uznaliśmy, że należy rozważyć podjęcie współpracy w tej sprawie na
zasadzie partnerstwa publicznoprywatnego – informuje Anna
Mrzyczek-Szczęsny. – Wymaga to
jednak silnej pozycji partnera na
rynku, dlatego też potencjalnych inwestorów nie ma zbyt wielu – zauważa prezes Aquadromu. Dodatkowo sytuację komplikuje też fakt,
że rudzki park wodny jest spółką ze
stuprocentowym udziałem miasta,
a to oznacza, że obowiązują ją przepisy prawa zamówień publicznych.
Co za tym idzie, na podjęcie współpracy w formule partnerstwa publiczno-prywatnego musi ogłosić
przetarg.
Budowa Aquadromu kosztowała
119 mln złotych. Obiekt w całości
został wybudowany z pieniędzy
pochodzących z kredytu, który poręczył rudzki samorząd. Zakończenie spłaty kredytu ma nastąpić
w 2036 roku. Do tego czasu na ten
cel w miejskim budżecie zarezerwować trzeba 13 mln zł rocznie. Od
chwili otwarcia obiekt odwiedziło
blisko 330 tys. osób. Najwyższą
frekwencję odnotowano podczas
tegorocznych wakacji. Wtedy
obiekt odwiedziło ponad 80 tys.
klientów.
KP

Ogółem:

zostać Park im. A. Kozioła w Rudzie.
Przy Gimnazjum nr 9 wybudowany
zostanie kompleks boisk sportowych
z bieżnią do skoków w dal, a przy
dwóch szkołach podstawowych powstaną nowe place zabaw w ramach
programu „Radosna Szkoła”. Wykonane zostaną również cztery boiska
przy klubach sportowych w Wirku,
Rudzie, Kochłowicach i Halembie.
Ponadto w Parku Strzelnica w Bielszowicach wybudowany zostanie plac
zabaw, a w Halembie ścieżka zdrowia

z siłownią napowietrzną. Nowe miejsca rekreacji powstaną na osiedlu „Paryż” w Goduli oraz na ,,starej” Bykowinie. Dwie ostatnie inwestycje
realizowane będą w ramach budżetu
obywatelskiego. Przypomnijmy, że za
łączną kwotę 2 milionów złotych,
o podziale której decydowali sami
mieszkańcy, w tym roku w mieście
powstanie 9 inwestycji.
Istotną pozycję w tegorocznym budżecie miasta stanowią wydatki przeznaczone na remonty. – Są one trak-

towane jako wydatki bieżące, choć
tak naprawdę dotyczą zadań, które
mają charakter inwestycyjny – mówi
Ewa Guziel, skarbnik miasta. Ogółem
na remonty miasto w tym roku przeznaczy 23 mln zł. Najwięcej środków
pochłoną remonty dróg (ponad 11
mln zł) oraz remonty miejskiego zasobu mieszkaniowego (8 mln zł).
W tegorocznym budżecie miasta
wydatki określone zostały na poziomie 579 mln zł, natomiast dochody
mają wynieść 568,2 mln zł. Różnicę
w dochodach i wydatkach władze
miasta zamierzają pokryć zaciągając
kredyt oraz niskooprocentowane pone
życzki, które w całości przeznaczone
zostaną na inwestycje. W dalszym
ciągu spłacane będzie zadłużenie
z poprzednich lat. – W tym roku musimy spłacić ponad 34,1 mln zł, dodatkowo ok. 20 mln zł kosztować
będzie nas obsługa zadłużenia, czyli
zapłata odsetek i uruchomienie poręczenia – tłumaczy skarbnik miasta
Ewa Guziel. Ostatecznie planowane
zadłużenie Rudy Śląskiej na koniec
2014 roku ma wynieść 167,5 mln zł.
Większe od dochodów wydatki będą
przeznaczone na inwestycje, w tym
kontynuację budowy trasy N-S.
Spowoduje to pierwszy od trzech lat
wzrost zadłużenia miasta, ale kredyt
zaciągnięty na tę inwestycję zostanie spłacony po refundacji wydatków ze środków unijnych.
KP

Hasło „Ruda Śląska taka jaką wszyscy znają” w końcu znalazło swoje odzwierciedlenie na papierze. Rudzki magistrat wydał mapę nazw
zwyczajowych, do utworzenia której w dużej mierze przyczynili się sami
mieszkańcy. – Mapa oczywiście nie ma charakteru formalnego, jednak
niesie ze sobą ogromną dawkę wspomnień. Mam nadzieję, że na trwałe
pozostaną one w pamięci wszystkich mieszkańców i nigdy nie zapomnimy
o naszej wspólnej tradycji i historii – podkreśla wiceprezydent Michał Pierończyk.

Powstała mapa nazw
zwyczajowych

Ponad 2,8 mln zł traﬁ w tym roku do rudzkich klubów i stowarzyszeń sportowych. Urząd Miasta rozstrzygnął
konkurs na wsparcie i upowszechnianie kultury ﬁzycznej w Rudzie Śląskiej w 2014 roku. – Warto wspierać rudzkich
sportowców, ponieważ regularnie odnoszą sukcesy na krajowych arenach – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Pieniądze dla rudzkich sportowców
– W tym roku rudzkie kluby i stowarzyszenia sportowe otrzymają więcej
środków niż w zeszłym, ale oczywiście
zaspokojenie wszystkich potrzeb jest
niemożliwe – informuje prezydent Grażyna Dziedzic. Największa część rozdysponowanej kwoty, ponad 2,2 mln zł,
przeznaczona będzie na szkolenie dzieci i młodzieży. Pieniądze traﬁą do 31
klubów i stowarzyszeń, prowadzących
zajęcia w takich dyscyplinach jak zapasy, piłka nożna, lekkoatletyka, koszykówka, piłka ręczna, tenis, rugby, siatkówka, akrobatyka, hokej, pływanie,
łucznictwo, karate, tenis stołowy, szachy, szermierka, podnoszenie ciężarów,
wspinaczka czy wędkarstwo. 500 tys.
zł to środki na sportowe szkolenie grup
seniorskich. Otrzyma je 15 klubów, rywalizujących w zapasach, piłce nożnej,
koszykówce, piłce ręcznej, lekkoatletyce, tenisie, rugby i tenisie stołowym.
Ostatnia część funduszy, w kwocie
100 tys. zł, wspomoże organizację imprez sportowych: XXXX Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego, Otwartych Mistrzostw Rudy Śląskiej
w Kolarstwie Terenowym, turniejów
piłkarskich, XXIV Międzynarodowego
Turnieju Zapaśniczego im. Ryszarda

Dworoka, II Ogólnopolskiego Turnieju
Koszykówki o Puchar Prezydenta Miasta, biegu „55 km na 55-lecie Rudy Śląskiej”, V Mistrzostw Śląska w Biegu
12-godzinnym, XVI Międzynarodowego Biegu 12-godzinnego, XXV Pokojowej Sztafety Biegowej, Międzynarodowego
Festiwalu
Siatkówki,
Ogólnopolskich Zawodów w Akrobatyce Sportowej, XXII Regionalnego
Turnieju Bowlingowego Olimpiad Specjalnych, XIV Regionalnego Turnieju
Halowej Piłki Olimpiad Specjalnych,
XII Regionalnego Turnieju Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych, XVI Regionalnego Turnieju Tenisa Stołowego
Olimpiad Specjalnych, turniejów szachowych, XVII Spartakiady Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnej, Harcerskiej Olimpiady Sportowej, turnieju tenisa stołowego, Turnieju Piłki Ręcznej
Juniorów, Turnieju Curlingowego Silesian GP 2014, turnieju ﬁnałowego Mistrzostw Polski Kobiet w Rugby
7-osobowym, XI Międzynarodowego
Turnieju Trampkarzy, IV zawodów tanecznych cheerleaderek „Gwiazda
2014” oraz Międzynarodowego Turnieju o Puchar Prezydenta Miasta w piłce
ręcznej.

Pieniądze zostały podzielone w ramach otwartego konkursu ofert. Stowarzyszenia i kluby mogły starać się
o pieniądze na sportowe szkolenie grup
seniorskich, szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizację imprez sportowych
o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym mających istotne znaczenie dla miasta. Oferty pod kątem
formalnym i merytorycznym oceniane
były przez komisję konkursową, biorącą pod uwagę oprócz samych projektów również bazę i sprzęt, a także zakres szkolenia dzieci i młodzieży oraz
sukcesy klubów.
W ubiegłym roku miasto na wsparcie sportu w mieście przeznaczyło ponad 2,5 mln, w tym ponad 1,9 mln zł
na szkolenie dzieci i młodzieży. Pieniądze traﬁły do 28 klubów i stowarzyszeń. Na szkolenie grup seniorskich
w mieście przeznaczono blisko 500
tys. zł, rozdysponowane pomiędzy 15
klubów i stowarzyszeń. Ponadto miasto przekazało 100 tys. zł na doﬁnansowanie imprez sportowych, m.in.
Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego oraz Międzynarodowego Biegu 12godzinnego.
WG
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Pierwsza odsłona mapy nazw
zwyczajowych ukazała się w maju.
Od tego czasu uległa jednak wielu
przeobrażeniom. – Od początku
mapa cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców,
którzy chętnie zgłaszali swoje propozycje nazw, za co wszystkim dziękujemy – mówi Renata Młynarczuk,
naczelnik Wydziału Komunikacji
Społecznej i Promocji Miasta. –
Szczególne podziękowania należą
się panom Adamowi Podgórskiemu
oraz Janowi Kołodziejowi, którzy
dzięki bardzo dobrej znajomości
miasta, chętnie służyli nam swoją
wiedzą historyczną oraz poradami
– dodaje.
Na podzielonej na poszczególne
dzielnice mapie znalazły się nazwy
znane większości mieszkańców
miasta, takie jak Werdon, Mrowczo

Górka, Kaufhaus, Burloch, Niedźwiedziniec, Radoszów, Szwarcwald, Fryna, czy Finy, jak i nazwy
rzadziej spotykane jak Kościarnia,
Mansfeld, Kasarnie, czy Kośmider.
Druga strona mapy utworzona została z myślą o osobach, które
chciałyby się zapoznać z pochodzeniem wybranej nazwy, bądź poznać
konkretne położenie obszaru, do
którego się odnosi (oznaczenie na
mapie ma charakter poglądowy). Na
mapie nie zabrakło także widokówek przedstawiających to, jak niektóre z miejsc wyglądały przed laty.
Osoby zainteresowane współtworzeniem mapy i jej ciągłym doskonaleniem proszone są o kontakt
z Wydziałem Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta (pokój
325, Urząd Miasta Ruda Śląska).
DR

Dla naszych Czytelników mamy do rozdania 5 kompletów
składających się z historycznej mapy Rudy Śląskiej i kalendarza
Modna Ruda. SMS-y o treści wiad.mapa + imię i nazwisko należy
wysłać pod nr 71100 (koszt SMS-a to 1 zł + 23 % VAT, tj. 1,23
brutto). Na SMS-y czekamy do 13 stycznia do godziny 9.00.
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3…2…1… Szczęśliwego Nowego Roku!

Sylwestrowa zabawa na rynku w Nowym Bytomiu.

Tą szczególną i ostatnią grudniową noc rudzianie jak co roku spędzili na miejskim rynku. Tam
mieszkańcy uczestniczyli w ogromnej miejskiej dyskotece. Wśród
uczestników mówiło się, że była to
najlepsza zabawa sylwestrowa
w okolicy. Rudzianie bawili się
wspaniale. Zdecydowanie można

Foto: AP

stwierdzić, że na placu Jana Pawła
II panowała gorąca atmosfera: –Bawię się tu bardzo dobrze. Jestem
bardzo zadowolona z tej wielkiej
dyskoteki – komentowała Janina
z Bykowiny.
Gdy wybiła północ, plenerowa muzyka ucichła. Przyszedł
czas, by odkorkować szampany

i złożyć sobie najlepsze życzenia.
– Życzę Wam żebyście byli szczęśliwi i w przyszłym roku bardzo często bawili się tak pięknie jak dzisiaj
– mówiła do zebranych na rynku
prezydent miasta Grażyna Dziedzic.
A czego życzyli sobie mieszkańcy? – Chciałybyśmy, żeby wszystkie
nasze marzenia spełniły się, żebyśmy były w tym Nowym Roku szczęśliwe i oczywiście niech będzie lepszy niż poprzedni – podkreślały
Magda z Wirku i Klaudia z Żor.
– Przede wszystkim życzyłabym
sobie w nim zdrowia. Mam dużo
planów związanych z Nowym Rokiem, a co przyniesie, zobaczymy –
mówiła Alina z Nowego Bytomia.
Oczywiście w tą sylwestrową
noc nie mogło zabraknąć kolorowych sztucznych ogni, które długo
rozświetlały rudzkie niebo i sprawiły, że Nowy Rok został powitany
naprawdę hucznie.
AP

Pierwszy mały rudzianin
Jego rodzice mieszkają w Halembie. On sam ma starszego brata i jest
pierwszym rudzianinem urodzonym
w 2014 roku. W noworoczny poranek, przed godziną 5.00 w Szpitalu
Miejskim w Goduli urodził się Igor
Luteracki, syn pani Justyny i pana Radosława.
– To wspaniałe uczucie mieć obok
siebie takiego maluszka. Bardzo się
cieszę. To już nasz drugi chłopczyk.
W domu tata już wszystko przygotował na pojawienie się maluszka – mówiła Justyna Luteracka, mama Igora.
– Imię wybrał Kuba, nasz pierwszy

syn. Chciał Igorka i tak zostało – dodała pani Justyna.
Igor przyszedł na świat dzięki cesarskiemu cięciu. Chłopczyk zaraz po
urodzeniu ważył 3820 g i mierzył 58
cm. W pierwszych chwilach życia towarzyszyły mu mama i babcia.
– Po raz drugi zostałam babcią
i czuję się wspaniale. Będę bacznie
obserwować jak rośnie. Bo jak pierwszego obserwowałam, to i drugiego
muszę. Na pewno zostanie moim
oczkiem w głowie – zapowiada Bogumiła Piwowarczyk, babcia chłopca.
AP

25-lecie Caritasu

Jarosław Czapelka odbiera nagrodę z rąk arcybiskupa Wiktora Skworca.

Msza święta rozpoczęła obchody
25-lecia Caritasu Archidiecezji Katowickiej. Uroczystościom odbywającym się w Ośrodku dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serca Jezusa
w Halembie (18 grudnia) przewodniczył arcybiskup Wiktor Skworc.
Podczas jubileuszu zasłużeni pracownicy Caritasu otrzymali z rąk
wicewojewody Piotra Spyry Krzyże Zasługi przyznane im przez Prezydenta RP. – Były to lata naszej
wytężonej pracy, która przynosiła
duże efekty – tłumaczył Dariusz Sitko, dyrektor ośrodka. – Na terenie
Archidiecezji Katowickiej działa
trzynaście ośrodków, w ramach których działa osiemdziesiąt placówek,
które zajmują się potrzebującymi –
dodał.

Foto: arch.

Przyznano także dwa medale Pro
Ecclesia et Pontifice (Dla Kościoła
i Papieża). To jedno z najwyższych
odznaczeń jakie papież może przyznać osobom konsekrowanym jak
i świeckim. Otrzymali je Jarosław
Czapelka – dyrektor Ośrodka św.
Elżbieta w Rudzie oraz Witold Hanke – zastępca dyrektora Ośrodka dla
Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa w Halembie.
– Wyróżnienie to jest dla nas wielkim honorem i zaszczytem, nieporównywalnym z niczym innym, a jednocześnie ogromnym zobowiązaniem.
Dołożymy wszelkich starań, aby misja Caritasu przynosiła jeszcze piękniejsze owoce i była jeszcze lepiej
realizowana – powiedział Witold
Hanke.
Robert Połzoń

Przedświąteczne spotkanie
Mały Igor jest pierwszym dzieckiem urodzonym
w 2014 roku w Rudzie Śląskiej.
Foto: AP

Najmłodsi – witamy w Rudzie Śląskiej!

Iga Mandebura
córka Dagmary i Artura
ur. 15.12. (2900 g, 55 cm)

Daniel Kilian
syn Anny i Mateusza
ur. 16.12. (3400 g, 57 cm)

Łukasz Kinder
syn Sabiny i Mariusza
ur. 17.12. (3000 g, 50 cm)
Wszyscy goście składali seniorom świąteczne życzenia.

Milena Przybyła
córka Agnieszki i Łukasza
ur. 16.12. (3530 g, 54 cm)

Wojtek Rzychoń
syn Kai i Grzegorza
ur. 16.12. (4000 g, 57 cm)

Zdjęcia noworodków wykonane przez Studio Fotograficzne Entuzja

Złóż życzenia Babci i Dziadkowi na łamach
„Wiadomości Rudzkich”!
22 stycznia, na łamach naszej gazety będzie można złożyć życzenia wszystkim
Babciom i Dziadkom z okazji ich święta. Dla naszych Czytelników przygotowaliśmy
specjalną ofertę życzenia za 10 zł brutto. Na propozycje życzeń czekamy do poniedziałku (20 stycznia) do godz. 12.00. Życzenia można przesyłać mailowo (ogloszenia@wiadomoscirudzkie.pl) lub przynieść osobiście do redakcji (Nowy Bytom,
ul. Niedurnego 36, w godz. 8.00-16.00).

Dagmara Walenciak
córka Mireli i Krystiana
ur. 17.12. (3350 g, 50 cm)

Emeryci i renciści skupieni przy
Międzyzakładowej Komisji Związkowej NSZZ „Solidarność” Huty
„Pokój” 20 grudnia po raz ostatni
w 2013 roku spotkali się na swoim
cyklicznym spotkaniu. Gośćmi specjalnymi byli: prezydent miasta
Grażyna Dziedzic, prezes zarządu
Huty „Pokój” Henryk Sławik oraz
proboszcz parafii pw. św. Pawła ks.
Jan Janiczek.
– Jest to jedno z najbardziej oczekiwanych spotkań przez uczestników naszego zebrania. Każdego roku podczas tego ostatniego spotkania gościmy tak znamienitych gości
– tłumaczył Józef Skudlik, przewodniczący
Międzyzakładowej
Komisji Związkowej NSZZ „Soli-

Foto: RP

darność” Huty „Pokój”. – Od strony
organizacyjnej udało nam się zrealizować wszystkie założone plany.
W sezonie wybraliśmy się na osiem
wycieczek. Odbyło się także dwanaście planowanych spotkań – dodał.
Za oprawę muzyczną spotkania
odpowiadała
schola
,,Duchu
Ogniu” z parafii na Czarnym Lesie,
którą prowadzi Grzegorz Gros, założyciel i dyrygent scholi.
– Na takich spotkaniach, gdzie są
przedstawiciele miasta oraz zarządu huty można się bardzo dużo dowiedzieć. Ostatnie zebranie ma też
świąteczny charakter, więc zawsze
na nie bardzo czekamy – mówił pan
Andrzej, uczestnik spotkania.
RP
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EKO-obiektyw

W 2003 roku 28 tys. Polaków zmarło z powodu zanieczyszczeń spowodowanych niską emisją, która wywołała ciężkie nieuleczalne choroby. W roku 2010 w całej Europie z powodu zanieczyszczeń powietrza zmarło
420 tys. osób. Skutki niskiej emisji takie jak np. nowotwory mogą objawiać się nawet po kilku latach.

Kawka walczy z niską emisją
W zwykły zimowy dzień, przechadzając się ulicami swojego miasta wśród domów można poczuć
swoisty „zapach” unoszący się
w powietrzu. Czarny lub żółtawy
charakterystyczny dym wydobywa
się z kominów niczym cichy zabójca… Idąc ulicą możemy tylko przypuszczać jakie drastyczne sceny
rozgrywają się w mieszkaniach domów, z których ów dym wychodzi.
Osoby świadomie lub mniej
świadomie ładują w swoje piece –
dość często przestarzałe – wszystko
co nawinie się pod rękę, myśląc, że
w ten sposób zaoszczędzą na opale.
Nic bardziej mylnego. Działając
w ten sposób przyczyniają się bowiem do powstawania tzw. niskiej
emisji, a co za tym idzie, kwaśnych
deszczów czy smogu.
Spalanie odpadów typu: tworzywa sztuczne (plastik, folia, pety),
stare meble (zawierające substancje
do konserwacji, pozostałości farb
i lakierów), kartony, opakowania
wielomateriałowe (np. opakowania
po mleku, czy sokach), papier bielony nieorganicznymi związkami
chloru, z nadrukiem farb kolorowych o dodatkowej zawartości różnego rodzaju metali ciężkich w niskich temperaturach, jakie występują w paleniskach domowych
(200-500*C) prowadzi do powstawania bardzo groźnych dla zdrowia
związków chemicznych, m.in.: pyłów, tlenku węgla, dwutlenku węgla, tlenków siarki i azotu, toksyn,
dioksan i innych.
Im bliżej źródła spalania, tym
stężenie trucizn w powietrzu i na
gruncie jest większe. Spalanie odpadów tworzyw sztucznych, olejów, gum i innych odpadów w paleniskach domowych lub na posesjach, bezpośrednio na powierzchni

ziemi nie powoduje zniknięcia odpadów, lecz prowadzi tylko do
zmiany postaci w bardzo niebezpieczne substancje, które przez pewien czas krążą w powietrzu (skąd
je wszyscy wdychamy), następnie
opadają na glebę, z której przechodzą do roślin, są zjadane przez
zwierzęta, a w końcu z żywnością
traﬁają na nasze talerze – w myśl
zasady, że „NIC W PRZYRODZIE
NIE GINIE”.
W województwie śląskim niska
emisja jest szczególnie groźnym
zjawiskiem. Jako województwo
wytwarzamy aż 1/3 wyemitowanego tlenku węgla w całym kraju.
Dlatego tak ważna jest wspólna
walka zarówno samorządów, samych mieszkańców, jak i instytucji
wspierających przeciwko niskiej
emisji.
14 listopada 2013 r. Wojewódzki
Fundusz Ochrony środowiska wraz
z Narodowym Funduszem podpisał
umowę na doﬁnansowanie 22 zadań o łącznej wartości ponad 21
mln zł na walkę z niską emisją. Jest
to pierwsza edycja pilotażowego
programu KAWKA. Do programu
przystąpiły m.in. takie gminy jak:
Bieruń, Chorzów, Racibórz, Zabrze, Zawiercie, Bytom. Doﬁnansowanie zadań rozpocznie się od
roku 2014 i będzie trwało przez
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pięć kolejnych lat. W efekcie w województwie śląskim nastąpi zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza rocznie: pyłu o 90
ton na rok, dwutlenku węgla o ponad 8 tys. ton, dwutlenku siarki
o 113 ton i tlenków azotu o 14 ton.
W całym kraju, dzięki 800 milionom złotych, zostanie wymienionych na gazowe lub inne ekologiczne paliwa, blisko 15 tys. starych
węglowych pieców i kotłowni.
Mieszkańcy 37 miast i gmin zostaną podłączeni do miejskich sieci
ciepłowniczych, a w części budynków zostanie wykonane ocieplenie
i nowa stolarka okienna. Obliczono, że realizacja programu „Kawka” spowoduje w Polsce zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 68
tys. ton rocznie. Do powietrza traﬁ
też w ciągu roku mniej niebezpiecznych pyłów.
Jak to zwykle jednak bywa,
oprócz bardzo ważnych środków
ﬁnansowych, na wagę złota jest
świadomość ludzi. Problem nie
znika sam po zamknięciu drzwiczek pieca. Nawet po wymianie
na najnowszą instalację, jeżeli nadal będzie traﬁał tam niskoenergetyczny węgiel lub po prostu śmieci, śmierć nadal będzie unosić się
w powietrzu.
Agnieszka Kominek

EKO-słowniczek
Smog – zjawisko atmosferyczne polegające na współwystępowaniu mgły oraz dymu i braku wiatru. Jest zjawiskiem szkodliwym
dla ludzi ze względu na występowanie wysokich stężeń związków
chemicznych, pyłów oraz wilgotności. Czynniki te są przyczyną
alergii, mogą wywołać astmę oraz jej napady, a także powodować
zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, niewydolność oddechową lub paraliż układu krwionośnego.
Niska emisja – emisja pyłów szkodliwych gazów pochodząca z domowych pieców grzewczych, lokalnych kotłowni węglowych oraz komunikacji. Powodowana jest przez liczne źródła (np. dużą ilość kominów), wprowadzające do powietrza niewielkie ilości zanieczyszczeń,
które poprzez swoją ilość gromadzą się punktowo wokół miejsca powstawania, co powoduje dużą uciążliwość dla środowiska.

EKO-fakty
TRUJĄCY PROBLEM
Spośród 10 europejskich miast znajdujących się w rankingu na najgorszą jakość powietrza, aż 6 leży w Polsce. Dane, które opublikowała Europejska Agencja Ochrony Środowiska (EEA) są naprawdę alarmujące.
Wśród niechlubnej pierwszej dziesiątki, uwzględniającej europejskie miasta z największą liczbą dni w roku,
w których przekraczane jest dopuszczalne stężenie zanieczyszczeń w powietrzu, znalazły się takie polskie
miasta jak: Kraków (150,5 dni – 3 miejsce), Nowy Sącz (126 dni – 6 miejsce), Gliwice (125 dni – 7 miejsce),
Zabrze (125 dni – 8 miejsce), Sosnowiec (124 dni – 9 miejsce), Katowice (123 dni – 10 miejsce).
Niska jakość powietrza może prowadzić do wielu chorób, m.in.: chorób serca, zaburzeń oddechowych, raka
płuc czy problemów z oddychaniem. Zgodnie z danymi Komisji Europejskiej z powodu zanieczyszczeń powietrza w całej Europie zmarło w 2010 roku 420 tys. osób. Zaś według naukowców z University of North Carolina
liczba zgonów spowodowanych chorobami wywołanymi przez zanieczyszczone powietrze na całym świecie
wynosi co roku ok. 2,1 mln.
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OGŁOSZENIA
POLECAMY...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12
NIP: 641 001 03 37 REGON: 000484713
tel. 32 248-24-11 /-15/, fax 32 248-43-22
e-mail:rsm@rsm.com.pl

Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na: wykonanie termomodernizacji budynków przy ul. Hlonda 1, 5, 7, Bogusławskiego 5 w zasobach Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej.
Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
można odebrać od dnia 8.01.2014 r. do dnia 30.01.2014 r. w siedzibie
Zamawiającego, adres: Ruda Śląska ul. Magazynowa 12.
Aby odebrać SIWZ osobiście w siedzibie Zamawiającego, należy: dokonać wpłaty na konto w BZ WBK S.A. I/O Ruda Śląska nr 13
10902037000000053600 5415, zgłosić się do pokoju nr 318 z potwierdzeniem dokonania przelewu w celu odebrania Faktury VAT, odebrać SIWZ
od godz. 8.00 do godz. 13.00 w pokoju 306.
Aby odebrać SIWZ za zaliczeniem pocztowym należy przesłać faxem
lub e-mailem zamówienia z podaniem danych potrzebnych do wystawienia Faktury VAT.
Cena formularza wynosi: 184,50 zł (z VAT).
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego w Rudzie Śląskiej ul. Magazynowa 12, w pokoju 213 do dnia:
4.02.2014 r. do godziny 8.30.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali nr 317 w dniu
4.02.2014 r. o godzinie 9.00.
Okres obowiązywania oferty wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
Wykonawca przystępując do przetargu obowiązany jest wnieść wadium
przetargowe w kwocie: 30.000,- zł/budynek.
Wadium można wpłacać na konto w BZ WBK S.A. I/O Ruda Śląska nr
13 10902037 000000053600 5415 do dnia 4.02.2014 r. do godz. 8.30.
Uwaga! Za datę wniesienia wadium w tej formie, uważa się datę wpływu środków na konto Zamawiającego.
W przypadku wybrania oferty uchylenie się od podpisania umowy spowoduje przepadek wadium na rzecz Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zamknięcia
przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyny.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest pracownik Działu Technicznego tel. 32 248-24-11–15 wew. 306 w godzinach od
10.00 do 12.00.

Virginia C. Andrews

RODZINA CASTEEL

Prezydent Miasta Ruda Śląska

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu garażu
nr 29 usytuowanego na terenie Miasta Ruda Śląska:
ul. Józefa Pordzika
stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska, a przeznaczonego do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.

Prezydent Miasta Ruda Śląska

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu lokalu
mieszkalnego usytuowanego w budynku mieszkalnym na terenie
Miasta Ruda Śląska: ul. Międzyblokowa 2/23
stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska, a przeznaczonego do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy.

Prezydent Miasta Ruda Śląska

„Kiedy kochamy, stajemy się nieśmiertelni”
Erich Maria Remarque

Rodzinie i Najbliższym
wyrazy współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

Ireny Korek
emerytowanego pracownika
Urzędu Miasta Ruda Śląska

składa
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
wraz z obecnymi i emerytowanymi pracownikami Urzędu Miasta

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 217) wykazu wolnego lokalu użytkowego nr 02 usytuowanego w budynku przy ul. Grodzkiej 2b
w dzielnicy Halemba o powierzchni użytkowej 9,50 m2, wyznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu (cena wywoławcza do przetargu – 15.200,00 zł).

Pani Marii Nocoń
Z-cy Prezesa Zarządu Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Rudzie Śląskiej wyrazy szczerego
i głębokiego współczucia z powodu śmierci

brata śp. Stanisława Krzykowskiego
składają
Zarząd i Pracownicy
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Po raz pierwszy w Polsce! Nowa
saga autorki bestsellerowych „Kwiatów
na poddaszu”. Ze wszystkich rodzin zamieszkujących niegościnne dzikie wzgórza Casteelowie są najbiedniejsi i najbardziej pogardzani. Heaven Leigh Casteel
jest w swojej rodzinie wyjątkiem. Jakimś
cudem ta bystra, ładna dziewczyna, chodząca w łachmanach, żyjąca w wiecznym
brudzie i głodzie, terroryzowana przez
okrutnego ojca i zmuszana do bezustannej harówki przez macochę, potrafi ocalić marzenia i nadzieję na lepsze życie.
Nie tylko dla siebie, także dla swojego
brata Toma i młodszego rodzeństwa.
Nie traci wiary, że pewnego dnia pokażą światu, jak bardzo są wartościowi
i utalentowani, dowiodą, że zasługują na
miłość i lepszy los. Kiedy macocha, która
nie może już dłużej znieść koszmarnego
życia na wzgórzach, ucieka – ojciec wymyśla szatański plan, który może pogrzebać na zawsze marzenia Heaven i pozostałych dzieci…
Powieści V.C. Andrews są bogatymi,
epickimi sagami, okrutnymi jak baśnie
braci Grimm, utrzymanymi w atmosferze wiktoriańskich opowieści grozy. Autorka potrafi po mistrzowsku ukazać zło
świata i ludzi, widziane oczami dzieci.
„Daily Express”
Ten horror uwodzi Czytelnika… „Glasgow Sunday Mail”
Wstrząsająca saga, od której trudno
się oderwać! „The Times”

KĄCIK ADOPCYJNY

Lacio to 5-letni większy psiak. Został
porzucony przez właścicieli. Lacio jest
bardzo przygnębiony w schronisku.
To grzeczny kawaler, ładnie chodzi na
smyczy. Jest przyjacielski i towarzyski.
Uwielbia się przytulać! Lacio jest spokojnym psem, któremu bardzo brakuje
domu i kontaktu z człowiekiem. Kontakt
w sprawie adopcji: tel. 501-208-670.

OGŁOSZENIA
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 Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów,
skup samochodów wszystkich marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Tel.
502-752-634, 502-865-808.

USŁUGI

 Cyklinowanie, Kuśmierski. Tel. 501281-222.

 Kafelkowanie, panele, remonty mieszkań, itp. Tel. 501-718-240.

 Ruda Płd. – sprzedam dwupokojowe 43
m2, 99 tys. GABRIEL, tel. 607-706-692.

 Serwis AGD – naprawa pralek. tel.
530-412-007.

 AUTO SKUP. Tel. 698-621-016.

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491, 32 240-04-01.

 Dwupokojowe tanio 38 m2, 83 tys. Wirek,
LOKATOR, tel. 793-396-040.

 Firma remontowo-budowlana usługi od
A do Z. Tel. 516-964-333.

 Kochłowice – OKAZJA, sprzedam trzypokojowe, 64 m2, tel. 514-566-514.


Transport – Przeprowadzki 40zł/h!!!
Tel. 888-044-055.

 Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ
WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA, tel. 791669-630.

 Tanio sprzedam mieszkanie 50 m2 Godula. Tel. 510-587-678.

 Chwilówki, kredyty. Tel. 535-006-200.

 Bykowina – sprzedam kawalerkę, 31
m2, 78 tys. GABRIEL, tel. 607-706-692.

 Kupię WSK, WFM, SHL, JUNAK, AWO,
KOMAR, RYŚ i inne, oraz części. Tel. 515533-560.

 Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafelkowanie, panele, itp. Tel. 510-152-294.
 Kompleksowe remonty mieszkań. Tel.
508-127-072.
 Docieplenia budynków, remonty elewacji. Tel. 607-969-200.
 Naprawa telewizorów. J. Izydorczyk. Tel.
605-560-605.
 Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel.
601-292-699.
 Czyszczenie dywanów, wykładzin,
tapicerki. Tel. 512-120-119, 32 244-0960.
 Pranie tapicerki meblowej. Tel. 517260-780.
 Usługi transportowe, przeprowadzki.
Szybko, tanio, solidnie. Tel. 605-109517.

 KREDYTY. Prosto. Szybko. Skutecznie. ZADZWOŃ: tel. 886-839-888.

USŁUGI POGRZEBOWE
 DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”.
Usługi pogrzebowe i kremacyjne. Ruda Śląska-Wirek, ul. Nowary 27, tel. 32 240-0388, 32 242-26-27.

 Poszukuję pośredników ﬁnansowych,
tel. 795-406-305.

 Wynajmę 2-pokojowe w bloku w Goduli. Tel. 601-875-010.

 Zatrudnię opiekunki do pracy
w Niemczech. Tel. 32 271-09-66, 78198-98-73.


Kupię dom do remontu w cenie
100.000,00 zł-150.000,00 zł lub działkę. Tel.
32 340-38-07 po 16.00.

NIERUCHOMOŚCI

 Sprzedam M-4, Godula, osiedle Lipińska, bez pośredników, cena do negocjacji.
Tel. 691-377-573.

 KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE
ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-239-405. ANEL.

 Do wynajęcia M-2, Nowy Bytom. Tel.
506-695-580.

 Działki Ruda Śl., Mikołów, sprzedam
www.ANEL.pl, tel. 501-239-405.

 Sprzedam bezpośrednio 3 pokoje, 47 m2,
IIp/IV, Kunickiego. Gaz i c.o. miejskie, 122
tys. Tel. 695-725-526 (godz. 10-20).

 Bykowina, dwupokojowe, 49 m , 115
tys., www.ANEL.pl. Tel. 502-052-885.
2

 Ruda, dwupokojowe, 43 m , 89 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
2

 Nowy Bytom, dwupokojowe, 46 m2, 92
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Sprzedam mieszkanie 64 m2, Ruda
Śląska-Godula, tel. 501-018-217.
 Do wynajęcia mieszkania, pomieszczenia na biura, magazyny, warsztat samochodowy. Działka 525 m2 przy ul. Dąbrowskiego 29 (obok CH PLAZA). Tel.
725-144-808.

 Godula, jednopokojowe, 37 m2, 69 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

NAUKA

 Meble na wymiar. Tel. 512-120-119,
32 244-09-60.

 Halemba, dom 160 m2, 270 tys., www.
ANEL.pl, tel. 501-239-405

 Korepetycje matura, gimnazjum – skutecznie, nauczyciel, cena do negocjacji 30
zł. Tel. 605-285-950.

 POŻYCZKI ﬁrmowe: k. podatkowa,
ryczałt, KPiR na cele obrotowe, inwestycyjne. Dla ﬁrm nie wykazujących
wszystkich przychodów, na stracie, dochód na oświadczenie, szybka decyzja,
tel. 32 253-90-23, 795-406-305.

 W Rudzie Śl.-Kochłowicach – NOWE
domy szeregowe 105 m2, 265 tys., www.
nieruchomoscigabriel.pl, tel. 607-706692, 605-731-250.

 CENTRALNE OGRZEWANIE,
tel. 789-356-832.
 KOMPLEKSOWE REMONTY
MIESZKAŃ, tel. 789-356-832.
 Przeprowadzki. Tel. 692-777-256.
 Transport. Tel. 698-027-952, 662-681204.
 Kasa na święta 4 tys. na oświadczenie.
Z komornikiem też! Tel. 605-848-324.

 Bykowina – OKAZJA! sprzedam trzypokojowe 66m2, 155 tys. GABRIEL, tel. 607706-692.
 Jednopokojowe, c.o. miejskie, tanio, 31
m2 74 tys. Bykowina, LOKATOR, tel. 793396-040.
 CODZIENNIE NOWE OFERTY TANICH MIESZKAŃ na WWW.LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL
 Trzypokojowe, c.o. miejskie, tanio, 65
m2, 135 tys., Ruda, LOKATOR, tel. 793396-040.

PRACA

 Do wynajęcia 1-pokojowe, umeblowane
w Goduli. Tel. 601-875-010.


matematyczny.com.pl tel. 501-730750.
 Pisanie prac magisterskich, inżynierskich itp. Pomoc, tel. 504-150-238.

MOTORYZACJA

 Elektronika oraz montera zatrudnię. Tel.
604-796-694 w godz. 17-18.
 Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 502-376-855,
32-340-91-05.
 Zatrudnimy do produkcji wyrobów
garmażeryjnych z doświadczeniem, tel.
693-410-715.

RÓŻNE
 WRÓŻENIE – TAROT. Tel. 517-472138.
 Drewno kominkowe. Tel. 530-411-221.
 Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp.
Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912-559.
 Wróżka Jadzia zaprasza. Ruda ŚląskaWirek, ul. Westerplatte 36. Tel. 607-468787.
 Antyki, starocie, meble, ﬁgurki, zegary,
inne kupię. Tel. 515-533-560.
 Prawa do akcji KOMPANII WĘGLOWEJ i KATOWICKIEGO HOLDINGU kupię. Tel. 507-851-852.
 Kupię zegarki naręczne, kieszonkowe,
ordery, odznaczenia, monety itp. Srebro w
każdej postaci, militarne zdjęcia, elementy
umundurowania, broń białą. Dojazd, gotówka. Tel. 510-500-666.

 Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.
 Kupię Matizy, Seicento, Punto, Polo,
Corsę, Fiestę i inne – stan obojętny. Tel. 507572-625.
 Kupię skorodowane auta, powypadkowe, do wyrejestrowania. Tel. 507-572-625.
 Skup samochodów za gotówkę. Tel.
505-049-833.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 2.01.2014 r. do dnia 23.01.2014 r., na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju
223 wykazu niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda
Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Weteranów, oznaczonej
numerem geodezyjnym 3910/125 o powierzchni 870 m2, obręb Kochłowice, zapisanej
na karcie mapy 2 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie
Śląskiej pod nr KW GL1S/00001516/5, która w drodze przetargu nieograniczonego zostanie sprzedana z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska (symbole planu: MN2,
KL1/2, KDW). Przedmiotowa działka zostanie sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/3 część działki nr 3913/125 o powierzchni 428 m2, obręb Kochłowice, k.m. 2,
zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod
nr KW GL1S/00001516/5 z przeznaczeniem pod drogę dojazdową (symbole planu:
KDW, MN2).

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 30.12.2013 r. do dnia
20.01.2014 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła
II 6 (II piętro, obok pokoju 223 trzech wykazów niezabudowanych nieruchomości gruntowych własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie
Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy ks. Józefa Niedzieli, zapisanych na karcie
mapy 3, obręb Bielszowice oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd
Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00026950/0, które zostaną
sprzedane w drodze przetargu nieograniczonego, oznaczonych numerami geodezyjnymi:
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
– działka nr 5033/397 o powierzchni 1593 m2,
– działka nr 5034/397 o powierzchni 839 m2,
– działka nr 5036/397 o powierzchni 881 m2,
z przeznaczeniem pod drogę dojazdową
– działka nr 5035/397 o powierzchni 698 m2 – udział wynoszący 1/3 część.

ul. Niedurnego 30, tel. 32 340-48-32
www.AleDom.com aledom@aledom.pl

DOMY

 Przeprowadzki. Tel. 601-462-408, 32
252-97-79.

 Tapety, malowanie, gładź, panele, itp.
Tel. 505-946-693.

www.stemark.pl

DZIAŁKI

 Profesjonalne remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 512-121-532.

Ruda Śl., Niedurnego 35/5 (I piętro)
tel. 32 340-47-32, 32 240-57-32
602-521-635, 509-089-219
508-175-863

MIESZKANIA * SPRZEDAŻ

 REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507-055024.

NIERUCHOMOŚCI

WYNAJEM

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

 Skup samochodów wszystkich marek.
Tel. 515-533-560.

LOKAL

 Dwupokojowe, c.o. miejskie, tanio, 47
m2, 98 tys., Halemba. LOKATOR, tel. 793396-040.

OGŁOSZENIA DROBNE
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DOMY wolno stojące na nowo powstałym osiedlu
„Srebrne Stawy” w Bytomiu-Szombierkach
pow. 118 m2 i 144 m2
Posiadłość
207/2x160/1881 m2 800 000 zł
Dom wolno stojący Halemba 258/750
550 000 zł
Dom wolno stojący Halemba 252/680
780 000 zł
Dom wolno stojący Halemba 250/682
460 000 zł
1/2 bliźn. Ruda Śl.-Godula
240/508
499 000 zł
Ruda Śl.-Ruda
pow. od 749 m2
98 zł/m2
Ruda Śl.-Ruda
pow. od 763 m2
98 zł/m2
Ruda Śl.-Ruda
pow. od 814 m2
98 zł/m2
Ruda Śl.-Ruda
pow. od 956 m2
98 zł/m2
Zabrze Makoszowy
pow. 1022 m2
120 tys. zł
M-2 Ruda Śl.-Godula
36 m2
99 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom
43 m2
65 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Wirek
47 m2
125 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Kochłowice
43 m2
99 tys. zł
2
M-3 Ruda Śl.-Kochłowice
44 m
97 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Godula
55 m2
98 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Bykowina
78 m2
205 tys. zł
2
M-5 Ruda Śl.-Ruda
95 m
198 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Orzegów
113 m2
69 tys. zł
M-4 Św-ce-Chropaczów
50 m2
137 tys. zł
M-4 Ruda Śl.-Nowy Bytom
62 m2
1100 zł/m-c
M-3 Ruda Śl.-Godula
54 m2
800 zł/m-c
M-3 Ruda Śl.-Wirek
44 m2
1000 zł/m-c
M-3 Ruda Śl.-Kochłowice
44 m2
900 zł/m-c
M-2 Ruda Śl.-Ruda
28 m2
900 zł/m-c
Dom szeregowy Wirek
118 m2
2000 zł/m-c
Bytom Karb/Konstytucji
167 m2
260 tys. zł
2
Ruda Śl.-Nowy Bytom
106 m
199 tys. netto
Ruda Śl.-Nowy Bytom
106 m2
1200 zł/m-c
Ruda Śl.-Nowy Bytom
90 m2
3000 zł/m-c
Ruda Śl.-Bykowina
200 m2
55 tys.

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro,
naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowych znajdujących się w rejonie: ul. Katowickiej,
która zostanie oddana w dzierżawę
z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny, ul. Długiej, które zostaną
oddane w najem z przeznaczeniem
pod istniejący garaż, ul. Juliusza
Słowackiego – Głównej, które zostaną oddane w dzierżawę w celu
korzystania przez dzierżawcę z istniejącego ogródka rekreacyjnego,
ul. Ogrodowej, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem
pod istniejące garaże, ul. Kempnego, która zostanie oddana w najem
z przeznaczeniem pod istniejące
garaże blaszane.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska,
plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 217) wykazów wolnych lokali mieszkalnych
usytuowanych w budynkach w dzielnicy Ruda przy ulicach:
• Stefana Żeromskiego 5/4 o pow. użytk. 62,98 m2, cena wywoławcza 142.900,00 zł,
• Jana Gierałtowskiego 32/1 o pow. użytk. 46,22 m2, cena wywoławcza 103.000,00 zł,
w dzielnicy Wirek przy ulicy:
• Jarzębinowej 3e/12 o pow. użytk. 33,77 m2, cena wywoławcza 75.000,00 zł,
wyznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

ZŁOMOWANIE
AUT OSOBOWYCH I CIĘŻAROWYCH

AUTO-ZŁOM

Ruda Śląska, ul. Kokotek 52, tel. 32 771 61 31
0,70 g
Wystawiamy zaświadczenia na miejscu
r
za kg
Płacimy gotówką - Najlepsze ceny

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna
Piątek (prezes). Redakcja: Anna Piątek
(redaktor naczelna), Monika Herman-Sopniewska (sekretarz redakcji), Krzysztof
Zioło (redaktor techniczny). Dziennikarze:
Sandra Hajduk, Magdalena Szewczyk,
Agnieszka Pach, Robert Połzoń. Redakcja: 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36,
tel. 32 248-60-97, fax 32 248-74-10.
Dział ogłoszeń, promocji, reklamy i marketingu: Izabela Nowrotek, tel. 512-295227, Mirela Twardoch, tel. 502-306-007,
Hanna Matysek, tel. 512-799-211, Aleksandra Mazur, 32 248-60-97, czynny
w godz. pn.-pt. 8.00-16.00, reklama@wiadomoscirudzkie.pl.
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SPORT

Wiadomości Rudzkie 8.01.2014

Rugby

Trening z reprezentantem
Jak powszechnie wiadomo, najlepiej uczyć się od najlepszych. Z takiego założenia wychodzi się w klubie
Rugby Ruda Śląska i w myśl tej dewizy o przeprowadzenie piątkowego
(27.12.) treningu poproszono Mateusza Bartoszka – reprezentanta Polski,
obecnie zawodnika szkockiej ligi.
– Staramy się urozmaicać nasze
treningi na różne sposoby. Obecność
na Śląsku reprezentanta Polski Mateusza Bartoszka to niewątpliwie
okazja do tego, by trening był ciekawszy. Jest to zawodnik grający na

najwyższym poziomie i jest w stanie
wiele nauczyć naszych rugbistów.
Dzięki temu spotkaniu mogą oni
wzbogacić trening o nowe elementy.
Jest to także niewątpliwie bardzo
motywujące, bo nie co dzień ma się
okazję, by porozmawiać i potrenować z kimś o tak znaczącym nazwisku
w polskim rugby – tłumaczył Wojciech Kołodziej, prezes zarządu Rugby Ruda Śląska.
Mateusz w trakcie treningu nie
oszczędzał zawodników rudzkiego
klubu. – Dzisiaj przeprowadzimy ty-

Kulturystyka i fitness

Fitnessowe laury

Mimo tego, że rudzianin podjął decyzję o starcie w zawodach dość spontanicznie, to udało mu
się osiągnąć bardzo dobre wyniki.
Foto: arch.

Chociaż kategoria męska sylwetka
została wprowadzona na Mistrzostwach Polski w Kulturystyce i Fitness po raz pierwszy w 2013 roku,
a on zdecydował się na start na miesiąc przed imprezą, to udało mu się
zdeklasować rywali i sięgnąć po zaszczytny tytuł. Grzegorz Płaczkowski zaczął swoją przygodę z siłownią,
by poprawić swój wygląd. Ćwiczenia stały się pasją rudzianina, dzięki
której teraz odnosi sukcesy na arenie
sportowej. Skąd pomysł, by wystartować w zawodach o takiej randze
i jakich wyrzeczeń trzeba się podjąć,
by tak wyglądać i odnosić sukcesy –
zapytaliśmy aktualnego mistrza Polski i drugiego wicemistrza świata.
– Jak to się stało, że wystartowałeś w zawodach?

– Na miesiąc przed mistrzostwami Polski rozmawiałem z Bogdanem Szczotką – trenerem kadry narodowej w kulturystyce. To on namówił mnie do startu w tej imprezie.
Wtedy zacząłem się ostro przygotowywać. Do ostatniej chwili nie wiedziałem jednak czy uda mi się, bo
musiałem służbowo wyjechać. Ostatecznie to się udało. Pokonałem kilkunastu kandydatów i zająłem
pierwsze miejsce. Było to dla mnie
wielkim zaskoczeniem, bowiem
konkurencja była mocna. Po tych
zawodach dostałem powołanie do
kadry narodowej i możliwość wyjazdu na mistrzostwa Europy, które
odbyły się w Santa Sussan w Hiszpanii. Niestety ze względu na wyjazd służbowy do Tajlandii nie mo-

powy trening dla formacji młyna, bo
jest to najważniejsza formacja w tej
dyscyplinie – mówił reprezentant
Polski. – Żeby osiągnąć coś w tej
dyscyplinie najważniejszy jest ciężki
trening i ciągła gra. To jest naprawdę fajny sport. Uczy szacunku dla
przeciwnika i do samego siebie,
a także pewnego reżimu – dodał.
1 stycznia natomiast, zgodnie
z klubową tradycją, zawodnicy i zawodniczki Rugby Ruda Śląska spotkali się na boisku przy ZSOiP im.
Hoovera w Rudzie ŚląskiejOrzegowie, by wspólnie grając
w rugby powitać nowy rok. Spotkanie zakończyło się toastem symboliczną lampką szampana.

głem w nich wystartować. Wystartowałem jednak w eliminacjach do
mistrzostw świata w Strzegomiu
i wygrałem je. Później udałem się na
mistrzostwa świata. Te odbyły się
w Kijowie. Zająłem na nich trzecie
miejsce, co także było dla mnie sporym zaskoczeniem. Sezon zakończyłem biorąc udział w turnieju
międzynarodowym Grand Prix PEPA w Opavie i Pucharze Polski. Tam
także byłem trzeci.
– Jak wyglądają przygotowania
do takich zawodów?
– W okresie przygotowawczym
do startu treningi są zdecydowanie
szybsze a dieta bardziej rygorystyczna. Nie ma już mowy o podjadaniu.
To wszystko ma na celu spalenie jak
największej ilości tkanki tłuszczowej. Ale starty w zawodach są bardzo motywujące. Sprawiają, że dbam
o to co jem i regularnie ćwiczę.
– Czy dalej planujesz starty
w zawodach?
– Zostawiłem sobie miejsce na
poprawę zeszłorocznych wyników,
z podium nie schodziłem, ale
w tym roku może być jeszcze lepiej,
mocno w to wierzę. Dodatkowo każde zawody traktuję jako znakomitą
motywację do treningów, czyli nie
pozostaje mi nic innego jak startować. W związku z moimi planami na
przyszły sezon, szukam sponsora,
który wesprze moje przygotowania
do zawodów. W zamian mogę zaoferować konsultację, treningi personalne lub reklamę.
Więcej informacji, zdjęć można
zobaczyć na Facebooku Grzegorz
Płaczkowski Sport.

W trakcie treningu z Mateuszem Bartoszkiem zawodnicy rudzkiego klubu mieli okazję popracować nad formacją młyna.

Koszykówka – III liga

Łatwe zwycięstwo

Rudzianie nie mieli większych problemów z odniesieniem zwycięstwa.

W sobotę (21.12.) koszykarze
Pogoni zmierzyli się ze znajdującym się w dole tabeli zespołem
Ofensywy Racibórz. Chociaż pozycja faworyta bywa zgubna, tym
razem wszystko potoczyło się
zgodnie z planami i rudzianie odnieśli zwycięstwo – wygrywając
różnicą 40 punktów.
Wyrównany był w zasadzie tylko
początek pierwszej kwarty. Dalej
na parkiecie zdecydowanie dominowali koszykarze Pogoni. W tej
części gry rudzianie wygrywali już
23:14. Jeszcze lepiej spisali się
w drugiej kwarcie – wygrywając ją
29:8. Po przerwie trzecia i czwarta
kwarta również rozstrzygnięta została na korzyść rudzian – odpowiednio 26:19 i 25:22. Ostatecznie

na tablicy widniał wynik 103:63 dla
Pogoni Ruda Śląska.
Po tym meczu rudzianie zajmują
trzecią lokatę w tabeli. Przed nimi
plasują się KK Polonia Bytom i KŚ
AZS Katowice. Obie drużyny są
bezpośrednimi rywalami rudzian
w walce o awans do wyższej klasy
rozgrywek i to spotkania z nimi będą traktowane jako przysłowiowy
„mecz o wszystko”.
KS Pogoń Ruda Śląska
– Ofensywa Racibórz 103:63
(23-14, 29-8, 16-19, 25-22)
KS Pogoń Ruda Śląska: Jeleń
11, Modrzyński 12, Kuczera 12,
Mol 2, Łapot 2, Sgodzaj 10, Bobrowski 4, Stankala 1, Goczok 2,
Morawiec 15, Tomecki 14, Wilkin
18 Trener: Marcin Cyran
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SPORT
Piłka ręczna

Turniej juniorów

Mimo młodego wieku zawodników spotkania rozgrywane były na wysokim poziomie.

XXI Plebiscyt „Wiadomości Rudzkich” na Sportowca i Trenera Roku

Wybieramy Sportowca
i Trenera Roku
W ciągu całego roku wylewają
hektolitry potu walcząc o medale,
pozycję w tabeli i inne wyznaczniki
sukcesu. Zbliżający się wielkimi
krokami koniec roku jest dla nich
czasem na złapanie odrobiny oddechu. Ale dla większości sportowców
to także czas wielkich podsumowań
dokonań. My tradycyjnie dokonamy
ich przy pomocy Plebiscytu ,,Wiadomości Rudzkich” na Sportowca
i Trenera Roku. W tym roku wybierzemy ich po raz 21.
Podobnie jak w poprzednich latach, o wyborze Najpopularniejszego Sportowca Roku 2013 zdecydują
Czytelnicy tygodnika „Wiadomości
Rudzkie”, portalu www.wiadomoscirudzkie.pl oraz sympatycy WR
z portalu społecznościowego http://
www.facebook.com/WR.WiadomosciRudzkie.
Nim jednak przejdziemy do głosowania, zwracamy się z prośbą do
przedstawicieli rudzkich klubów
sportowych o pomoc w wytypowaniu kandydatów do najważniejszych
tytułów. Prosimy zarządy klubów,
by do środy 15 stycznia, przesłały
swoje kandydatury na Sportowca
i Trenera Roku 2013. Przypominamy, że kładziemy nacisk na tegoroczne osiągnięcia. Dodatkowo każdy kandydat powinien reprezentować klub z Rudy Śląskiej w kategorii
seniorów lub juniorów w dyscyplinach mających swoje związki i rozgrywki ligowe. Pierwszeństwo mają
zawodnicy reprezentujący barwy narodowe bądź będący tegorocznymi
medalistami mistrzostw Polski w tej
kategorii. Jeśli jednak klub nie posiada tak utytułowanego zawodnika,
wówczas może zgłosić takiego, który ma udokumentowane sukcesy na
arenie wojewódzkiej. W ostateczności może to być sportowiec krzewiący pozytywne wartości w Rudzie

Śląskiej. Podobnie jak
w latach poprzednich w przypadku gier zespołowych
każdemu
klubowi
w każdej dyscyplinie przysługuje jedna kandydatura.
Chcemy także wyróżnić i docenić
tych, którzy zawodowo nie są związani ze sportem, niemniej jednak
podporządkowują mu znaczną część
swojego życia. Dlatego, podobnie
jak w roku poprzednim, wybierzemy
także: sportowca-amatora, sportowca-skrzata (do lat 10) oraz nauczyciela wychowania ﬁzycznego. Kandydaci do tych kategorii powinni
mieć na koncie odnotowane starty
w zawodach lub udokumentowane
starty swoich podopiecznych. Zwracamy się zatem z prośbą do klubów
zrzeszających najmłodszych rudzkich sportowców oraz mieszkańców
Rudy Śląskiej z prośbą o przesyłanie
propozycji kandydatur. Tu także
każdy klub może zgłosić wyłącznie
jedną kandydaturę.
By zgłosić kandydata wystarczy
wypełnić formularz zgłoszeniowy
oraz dołączyć do niego zdjęcie. Formularz jest do pobrania na naszym
portalu pod adresem www.wiadomoscirudzkie.pl. Komplet należy
wysłać na adres redakcji bądź drogą
elektroniczną na jeden z adresów:
sandra.hajduk@wiadomoscirudzkie.
pl lub redakcja@wiadomoscirudzkie.pl do 15 stycznia. Zgłoszenia
można także dostarczać osobiście do
redakcji.
Kandydatury zostaną sprawdzone
przez specjalnie powołaną komisję.
To ona wybierze Sportowca i Trenera Roku 2013, natomiast Czytelnicy
WR wyłonią pozostałych nagrodzonych.

Kolumny sportowe zredagowała Sandra Hajduk
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W SKRÓCIE
Aktywnie spędzili przerwę między
świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem juniorzy i juniorzy
młodsi szkolący swoje umiejętności
w SPR-ze Grunwald. W sobotę
(28.12.) byli oni gospodarzami turnieju o Puchar Prezydenta Miasta
Ruda Śląska i okazali się być bardzo
gościnni dla swoich rywali.
– Chcemy aby ta impreza wpisała
się na stałe w kalendarz imprez handballowych. Za pomocą tego turnieju
popularyzujemy piłkę ręczną w mieście. Przede wszystkim jednak pragniemy zachęcić młodzież do czynnego spędzania czasu wolnego – podkreślał Aleksander Strzeja, prezes
SPR-u Grunwald.
W imprezie wystartowały trzy ekipy. Oprócz gospodarzy były to
PMOS Chrzanów i Gwardia Opole.
Najlepsi okazali się być tego dnia
szczypiorniści z Chrzanowa, którzy
nie zaznali smaku porażki. Na dru-

gim stopniu podium stanęli zawodnicy Gwardii Opole, zaś na trzecim
gospodarze.
– Nasz zespół w dużej mierze składał się z juniorów młodszych. Chcemy, aby oni jak najwięcej się ogrywali, a tego typu turnieje to świetna
okazja do tego. Oni jednak dopiero
się uczą i stąd taki wynik – tłumaczył
Marcin Księżyk, trener rudzian.
Po turnieju przyznano wyróżnienia
indywidualne. Najlepszym zawodnikiem został Adam Stotko z Gwardii
Opole. Najlepszym strzelcem okrzyknięto Mirosława Stogowskiego z SPR-u
Grunwald Ruda Śląska, zaś najlepszym bramkarzem został Michał
Wiatr z PMOS-u Chrzanów.
– Zawodnicy z Chrzanowa grali
na wysokim poziomie. Konkurencja
do tego tytułu była więc dość duża
i jego zdobycie wyjątkowo mnie cieszy – mówił Mirosław Stogowski,
najlepszy strzelec turnieju.

Futsal – I liga

Powtórka z pierwszej rundy

Noworoczny bieg
Drugi dobiegł do mety 8. Śląskiego Maratonu Noworocznego
w Chorzowie Przemysław Basa.
Rudzianin pokonał sześć pętli (42
km 195 m) uzyskując czas 2:55.10.
a konkurencja była spora, bowiem
w biegu wystartowała rekordowa
liczba 280 osób. Nie był to jednak
jedyny rudzki akcent. Robert Zugaj
był na tym dystansie dziewiąty, Marek Szeszko 13., Ireneusz Krzon
26., Marian Górski 32., Dorota
Szeszko 56. Piotr Golicz przebiegł
cztery okrążenia i był na tym dystansie 12. Na dystansie trzech
okrążeń Marek Różański i Andrzej
Głuszek byli ex aequo drudzy, Henryk Zorun 14., Tomasz Kulpok 19.,
a Aneta Rajda 20. i pierwsza wśród
kobiet, Zbigniew Wilk zajął 25 pozycję, Tomasz Kabała był 51.,
a Mariusz Dudek 56. Na dystansie
dwóch okrążeń Martyna Sochacka
była ósma w klasyﬁkacji kobiet
i 25. w generalnej. Jedno okrążenie
pokonała Agnieszka Dudek i była
ona na mecie 12. wśród kobiet i 27.
w klasyﬁkacji generalnej. W konkurencji nordic walking Jan Nowok
z czasem 3:07:08 był siódmy. Organizatorem tegorocznej edycji biegu
był ultramartończyk August Jakubik.

Chemik Handball Cup

Bramkę dającą rudzianom remis strzelił na półtorej minuty przed końcem spotkania Wojciech
Działach.
Foro: arch.

W meczu na szczycie grupy południowej I ligi Gwiazda Ruda Śląska
zremisowała z BSF-em Bochnia 4:4.
Wynik spotkania otworzył Krzymiński. Następnie mimo przewagi
rudzian gospodarze najpierw zdołali
doprowadzić do remisu, a po chwili
wyszli na prowadzenie. Dzięki bramkom Piaseckiego i Martyna to rudzianie schodzili na przerwę prowadząc 3:2. Po zmianie stron z lepszej
strony pokazali się bochnianie. Zdo-

łali oni znów doprowadzić do remisu, a później ponownie wyjść na jednobramkowe prowadzenie. Rudzianie wycofali bramkarza i na półtorej
minuty przed końcem, grę w przewadze wykorzystał Działach ustalając
wynik meczu na 4:4.
Gwiazda Ruda Śląska: Lasik, Mężyk – Łuszczek, Siadul, Działach,
Krzymiński, Białek, Zabłocki, Martyn, Piasecki, Bereta, Grudzień,
Wawrzyczek, Hiszpański

Sześć drużyn – zespoły z Chorzowa i Świętochłowic, ale także
jedna ekipa z Rudy Śląskiej – reprezentantki Gimnazjum nr 14 z Bielszowic – zmierzyło się ze sobą
w rozgrywanym 17 grudnia w hali
sportowej MORiS w Chorzowie
I Świątecznym Turnieju CHEMIK
Handball Cup. Reprezentantki rudzkiej szkoły uplasowały się na najniższym stopniu podium. Reprezentacja szkoły wystąpiła w składzie:
B. Zima, M. Drózd, W. Zalewska,
W. Siuda, B. Dubiel, S. Czerner,
M. Szczendzina, M. Szczendzina –
kapitan zespołu, A. Pietrek, Ż. Tomala i A. Staneczek – fotograf
i kierownik zespołu. Opiekunem reprezentacji był Andrzej Gajczewski.

Koszykówka

Waszyngton za trzy punkty
Okazał się być najlepszym z młodych koszykarzy, których oceniał
sam Marcin Gortat. Teraz nadszedł
czas by otrzymać za to nagrodę. Od
5 do 10 grudnia Tomek Pustelnik
wraz z trójką pozostałych ﬁnalistów
„Marcin Gortat Camp 2013” przebywał w USA w Waszyngtonie. –
Ten wyjazd był spełnieniem moich
marzeń – mówi 11-latek.
Wyjazd był bardzo intensywny.
Spacer po Waszyngtonie, wizyta
w Kongresie i biurze senatora Johna McCaina, zobaczenie na żywo
Białego Domu czy chińskiej dzielnicy miasta to tylko niektóre atrakcje jakie czekały na rudzianina.
Największą atrakcją dla Tomka było jednak coś innego.
– Najfajniejszy w całym wyjeździe był mecz NBA oraz spotkanie

Tomek Pustelnik z Marcinem Gortatem.

z Marcinem Gortatem. W trakcie
treningu z nim mogłem się nauczyć
dużo rzeczy. Też chciałbym w przy-

Foto: arch.

szłości zagrać w NBA – zdradził
Tomek. A my życzymy aby i to marzenie się spełniło.
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Zima to szczególnie ciężki okres dla naszych samochodów. Nawet wtedy, gdy na ulicach nie ma grubej warstwy białego puchu, to diametralnie spadająca
temperatura sprawia, że w słoneczny dzień bywa ślisko, a przez to niebezpiecznie. Ze zdwojoną siłą odczuwają spadek temperatury podzespoły samochodu.
W tym okresie warto więc ze zdecydowanie większą uwagą zadbać o stan techniczny swojego pojazdu. O to, na co zwrócić szczególną uwagę, zapytaliśmy
Michała Kozłowskiego, kierownika zarządzającego Okręgową Stacją Pojazdów OMEGA, należącą do firmy AUTO-BUD Sp. z o. o.

Zima dobrze przygotowanym
kierowcom niestraszna
– Czy opony to pierwsza rzecz,
o której myśli większość kierowców, gdy nadchodzi zima?
– Rzeczywiście w tej kwestii nasza świadomość wzrosła w ciągu
ostatnich lat. W zasadzie większość
kierowców zmienia opony na te
przeznaczone do jeżdżenia zimą.
Większość z nas zdaje sobie także
sprawę z tego, że opony przed założeniem należy wyważyć. Ten zabieg ma na celu zniwelowanie wibracji i nierównego ścierania się
opon. Ale jest też szereg innych
czynności, o których powinniśmy
pamiętać, a nie pamiętamy bądź nie
zdajemy sobie sprawy z tego, że
warto je wykonać.
– Na co więc zwrócić uwagę
przygotowując auto do zimy?
– Warto rozpocząć te przygotowania od wykonania podstawowych
czynności, które w zasadzie jesteśmy w stanie zrobić sami. Na początku wymieńmy płyn w spryskiwaczach z letniego na zimowy.
Warto to zrobić zanim temperatura
spadnie poniżej zera. W innym
przypadku płyn może zamarznąć,
a to grozi znacznymi wydatkami.
Możemy bowiem uszkodzić pompę
spryskiwacza lub przewodów doprowadzających płyn do dysz spryskiwaczy. Warto także zwrócić
uwagę na stan wycieraczek. Jeśli
widzimy, że nie zbierają one dokładnie wody, lepiej od razu wy-

mienić pióra na nowe. Zimą szybciej robi się ciemno. W dodatku
często występują opady śniegu. Te
elementy znacznie pogarszają widoczność. Warto zrobić wszystko
co w naszej mocy, by była ona jak
najlepsza. W tym momencie powinniśmy także pomyśleć o oświetleniu
pojazdu. Żarówki także się zużywają i wraz z upływem czasu świecą
gorzej. Czasem warto je wymienić
zanim zupełnie przestaną świecić.
Kolejnym krokiem są uszczelki
i zamki w drzwiach. Aby mieć pewność, że w mroźny poranek będziemy w stanie otworzyć swoje auto,
nasmarujmy uszczelki silikonem,
a zamki specjalnym smarem. Powinno się także wymienić dywaniki
z welurowych na gumowe. Z tych
pierwszych łatwiej usunąć wodę
i śnieg. Warto czyścić je regularnie,
bo dzięki temu ograniczymy poziom wilgotności wewnątrz pojazdu, co ma wpływ na parowanie
szyb. Pamiętajmy też o sprawdzeniu elektryki. Sprawny nawiew
i ogrzewanie tylnej szyby to gwarancja lepszej widoczności zimą.
– Na co zwrócić uwagę zaglądając pod maskę pojazdu?
– Tu najważniejsze jest tak zwane
serce samochodu, czyli akumulator.
Jeśli bateria jest w złym stanie to
ważne, aby bezzwłocznie ją wymienić. Narzędzia do sprawdzenia akumulatora posiadają warsztaty i stacje

okręgowe kontroli pojazdów. Rzeczą, którą możemy wykonać samodzielnie w tym wypadku jest rozłączenie i oczyszczenie zacisków akumulatora, tak zwanych klemów.
Należy jednak pamiętać, aby po ponownym zmontowaniu zabezpieczyć je odpowiednim preparatem.
Jeśli zapomnimy o akumulatorze,
podczas pierwszych mrozów samochód błyskawicznie odmówi nam
posłuszeństwa i po prostu nie odpali. Kolejną rzeczą jaka powinna się
znaleźć na naszej liście jest sprawdzenie temperatury krzepnięcia płynu w chłodnicy. Służy do tego specjalny miernik. W razie konieczności należy dolać specjalnego koncentratu, który spowodowuje wzrost
temperatury zamarzania.
– Inne układy też wymagają
sprawdzenia?
– Zawsze warto zwracać uwagę
na to, co dzieje się z zawieszeniem.
Jeżeli tylko wydobywają się z niego jakiekolwiek hałasy bądź czujemy, że pojazd się gorzej prowadzi
– na przykład ściąga go w jedną
stronę, to powinno nas to skłonić do
odwiedzenia stacji kontroli pojazdów. Przyczyn takiego stanu rzeczy
może być wiele, a im szybciej znajdziemy usterkę, tym mniejsze będą
później koszty naprawy. Równie
ważny jest układ hamulcowy. Tylko
będąc w pełni sprawnym gwarantuje on najkrótszą drogę hamowania.

Powinno się sprawdzić stan okładzin i płynność pracy klocków
w zaciskach hamulcowych. Niewiele osób pamięta o tym, że co
dwa lata należy wymieniać płyn hamulcowy. Stary płyn może się po
prostu zagotować i nie będziemy
w stanie wyhamować. Nic jednak
nie zastąpi w trakcie jazdy zdrowego rozsądku. Pamiętajmy, że zimą
często na drodze występuje gołoledź. Zostawiajmy dystans do samochodów jadących przed nami.
Nie trzymajmy się czyjegoś zderzaka, bo w zimowych warunkach mo-

że się zdarzyć, że po prostu nie wyhamujemy. Zaznaczam jednak, że
nie warto zwlekać ze sprawdzeniem
tych układów także z innego powodu – tylko będąc w pełni sprawnymi działają one tak jak powinny.
A ich dobra praca ma bezpośrednie
przełożenie na bezpieczeństwo kierowcy i jego bliskich, którzy akurat
z nim podróżują.
– Dziękuję za rozmowę.

